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 ַא יז ןוא טקיט קילק א
 גיוא ןוא םערָאװ ַא זיא
 .טנַאה ןוא טנַאה ןוא ַאכ ןוא גיוא ןוא
 | קילק ןוא דיילק ןוא

 = .סילק קיֿלק קילק =



 ,ךאלמ ַא זיא יבעּבטָאנ

 -וסיורד םעד רַאפ ארומ טשינ טָאה סָאװ |

 -  ,ןילַא רענייא -

 ,רעטסניפ רעד ןיא |
 נרעטשענסיוא רע טגיל

 וי :למיה ןרעּביא |



 עלעמעז ַא ןּוא עלעגניי ַא

 שא ,ועטוּפ טימ למעז ַא טסע עלעגניי ַא

 .ןגיוא יד ןיא םיא טקוק לצעק ַא

 .עגנוה ןוא עפעלש זיא עלעגניי סָאד

 : א א .ךיז טּפעלק גיוא ןייא
 גיוא ןרעזעלנ סיורג ַא טָאה ץַאק יד

 ריפ רשפא ירא יירד טָאה טכַאנ יד ןוא

 | | .ןגיוא ענרעזעלג

 1 .לגענ טימ סעּפַאל ןוא קע ןַא טָאה עמַאמ יד ןוא

 ) .טעּפַארד ןוא סיוא םיא טוט יז
 "װ .טעּפַארד ןוא טוג זיא יז

 : . ,טכַאנ יד יװ ,רעטסניפ זיא למעז רעד
 | .טעה ןוא רעהַא זיּב ןענַאד ןופ

 : .ענרעזעלנ ַא זיא טכַאנ יד ןוא

 : ,טכַאנ יד זיא רעטסנעפ ץראווש ַא

 .לריל סעמַאמ ןיא ןוא ליד ןֿפיוא טניל סָאװ !
 .רעסעּב ןייז טעװ ןנרָאמ
 קיטכיל לסיּבַא ןייז טעו סע

 ןקוק וצ ןּבָאה ארומ טשינ טעװ ןעמ ןוא

 .ןסיורד םוצ גיוא-לצעק ןכרוד



 עי טי זי אי עי

 רימ ּוצ ליטש ייז ,טכַאנ ,

 --- ךימ ןוצ ליטש ייז ,טכַאנ
 .טכַאנ עליטש

 --- ךימ וצ גנַאל ייז ,טכַאנ
 ,טכאנ עגנַאל

 -- רימ וצ גייווש ייז קעדוצ םעד רעטנוא רימ טימ
 .טכאנ עגייוושי
 ,ןרעּביארעּביא לָאמ יירד סע לעװ ךיא
 .ןעגניז ארומ רעד ןופ רעכעה
 ענייד ןופ ?יורג רעד רימ זיא ךעלמייה
 .ןעלקנוט עלַא ןיא ןגיוא עקידלצעק
 ענייד ןופ קערש יד רימ זיא ּביל
 .ןעלקניוו עלַא ןיא ןשיור ןסַאילימ

 ,ןירעדרעמ ַא ןיא עמַאמ יד !
 ןטָאש ַא סָאװ ,טשינ טרַא ריא
 .ןליוק ךימ ליוו ןוא רעסעמ ַא טפרַאש
 ,טעּב סנטַאט ןיא ,קעװַא זיא יז

 ןגרָאמ סָאװ ,טשינ טרַא ריא ןוא |
 ,ןגרָאװחעד ַא ןעניפעג ךימ ןעמ טעװ
 .טשינ ךיוא ךימ טרַא
 .טשינ ךימ טרַא

 .טשינ ךיוא ךימ טרַא

 .טשינ ךימ טרַא

 ךיוא ךימ טרַא

 ,טשינ

 עקשזעטס רעלָאמש רעד ךרוד
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 טעּב םענעגייא ןּופ טָאפַאשע ןפיוא = -

 | אלע סעד ווא ןבירקוצפיורַא = |
 טעּב םענעגייא ןופ = | 6
 םענעגייא םעד רַאפ ןּברַאטש ןוא = |

 ,ןּבעל ןטעּפַאילעגּפָא = |
 ,ךיז טסולגרַאפ טייצ רעד ןעוו 0

 ,רודעצָארּפ עכעלרעדיוש ַא זיא |
 .ךעלרעייפ עיולּב יד טימ רעניימ ןוז רעקיטכיל

* 

: 
ָּ 

 0 2 - ,היח רעּביל א רַאפ ,טניירפ ַא רַאפ :
 4 | | ,ןכייצ א ראפ

 ,קוסּפ ןקירכעלייק ַא ןופ גנַאלקליואוו ַא רַאֿפ = ;
 םדא ?כ ףֹוס רעשירַאנ רעד טגירק א

 טאש .ןיימ ןוא טפאה / } 
 6 | / .עקיטביל יד טימ ,רעּביל רעניימ ןוז = |

 א | ,ךעלרעטיצד-נערפ
 ׂ ""ןצנירּפ ןגידריווסנעּביל אז ןענייא ריפ,
 שי א ,סיז ןייז טיוט רעטסטיוט רעד טלָאוו



 .ןעלמערד ןוא עּפַאנַאק רעד ףיוא ןציז עמַאמ-עטַאט
 .ןייֵלַא זיא ,עקירעינציירד יד ,יז

 .רעטסנעפ סָאד טרעּביוצרַאפ טכַאנרַאפ רעד
 /  .סרעדנואוו עיולּב עסיורג עריא טימ סױרַא טקוק יז
 שי .ןפילגָארעיה עקיטכיל טנכייצרַאפ ןרעטש ריא

 שי | ,עמַאמ-עטַאט ןעלמערד קיאור
 4 | | .דיל-רעדניק ַא יװ ,ףָאלש ןיא טמַארגעג
 0 | : ,ןכַאװַאּב יז טעװ רע ןוא ןילַא זיא יז

 : .ףלָאװ רעדליװטרַאצ רעד ןעמוק טעװ סע ןעוו
 0 א | קירָאה זיא ףלָאװ רעדליװטרַאצ רעד
 עא 7 .ןגילפ ענירג ןענעז ןגיוא ענייז ןוא
 | ,ףלָאװ רעטכעלשטונ אזַא זיא רע
 4 | .ףלָאװ רעלופמייהעג ,רעמערַאװ ַאזַא
 : | ?יימ עכעלטע ריא ןופ ןפָאלשעגּפָא ןענעז עמַאמ-עטַאט

 | ,.ןיילַא ךעלרעדיוש זיא יז ןוא
 .עקמַאילק יד ןעּפַארד ?גענ
 : .טעּפירקס ריט יד
 ,ןכַאװַאּב יז טעוװ רעוו
 ?ףלָאװ רעדליװטרַאצ רעד ןעמוק טעוװ סע ןעוו
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 2 יו א װ יו : זי ָּו א 0: ז

 עא א רשע אלא 1 לע יע יא



 ריװ !וצ

 ,עקירעינצכעז ןיימ ,גולק שיליוװעדָאװ טסיב

 .ןדער שיקָאט ױזַא טסנעק ןוא

 ,ןגיזַאּב יטרַאּפער ןייד ןָאק רעוו

 .עניימ לדיימ-יוואומ עגנוי ,עטלושעג ,עטלַאק

 טרעגנַאװש דלושמוא עקיטיוק ןייד

 ערע ןייד ןדלינַאּב טעוו סָאװ ,םעד רַאפ רעיודסיוא טימ

 : .עמַאמ א רַאפ ןכַאמ ךיד ןוא

 ןעלטיה יד רעטנורַא עלַא רימ ןעמענ ָאד)

 ןזָארטַאמ עטקנעברַאפ-עמַאמ ערוּכש יװ ןוא

 .(ןניוא עטזיילגרַאפ טימ רימ ןענייוו

 ,ןירעריצירּבַאפ עטרעטסיולקרַאפ ַא וטסרעוו ןוא

 .ןצישַאּב קלָאפ ַא ךיד טעוו

 ,טשינ רועיש ןייק רָאג טָאה'ס ןוא

 ,םיא רַאפ טרעוו זיא ערע ןייד ליפיוו

 ,רעוולָאוװער ַא טימ טיירג טייטש סָאװ

 לַאשזניק ןוא רעסעמ

 ,םנייז דיירפ ?סיֿב סָאד ןענָאמפיוא ןוא ןקידייטרַאפ וצ

 ,םיא ףיוא ןטרַאװ ףרַאד סָאװ

 ,ןטנעמירעּפסקע עקיטייז ןופ ןוא טפעשעג ןופ רעדימ ַא טמוק רע ןעוו

 ,ןלָאשנַאװ ןעייטש זיוה-טכערעג ןיא וליפא

 טיול ןפיוא סטוג ןוא ּבָאה ןייד ןנעוו סָאװ

 ,ןצַאשּפָא םוצ טשינרָאנ זיא סע זַא ,טנקספ ןעמ ןוא

 .ךיז טימ םורַא טסגָארט וד נָאמרַאפ ?יפיוו

 שוק ןופ גנעל יד טסעמ סָאוו ,ןידני"רפ עקירעינצכעז

 ,לרעגיײזטנַאה ןייד ןופ קיט םעד טיול
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 אט ר יא יי יט א יאר יי 0 יי טיש טו עד טי יי שי יי שטיי לז ר 5 א

 ליבליוו

 ,טעקשַאק 8 ןוא ןזיוה רָאּפ ַא ,ןקָאז ןוא ךיש טימ

 ריי רעטעוװערָאהרַאפ רעווש רעצנַאג רעד זיא

 .לגיופ ַא ןעוועג

 .ןרָאװעג ןּבענעג םיא רַאפ טשינ זיא ץרא יד

 .הנומא טימ טלגילפַאּב טּבעוװש רע ,טליפעג טָאה רע

 שדוק ןורא ןַא יװ ןענַאטשעג זיא טָאג רעליטש ןייז
 1 : לקניוו ןיא םיא ייַּב
 0 י ,סקַאו יוװ ,ךייוו ןעוועג זיא ןוא
 6 ,קיּבעגרַאּפ ןוא ,קיּבעגכָאנ ןוא ,טוג ןוא
 2 : | .לזיוי ַא יו
 3 טכַאוװעג וינעטָאג טָאה הרקע יד ּבייו ןייז ןוא םיא רעּביא
 8 .דייר עטלּבוהעגמוא ענייז ט?דייאעג ןוא
 0 טיוט ןופ לָאמַא טכַארטעג רע טָאה יאדוַא
 0 ,רבק ןיא קיטכעל טשינ זיא'ס זַא ,ןּבעגעגוצ ןוא
 6: | ,ןּברַאטש וצ טסַאּפעג םש-לעּב םעד טָאה'ס זַא רעּבָא
 0 ,ןייטשנָא יאחוַא םיא סע ףרַאז
 6 ,רָאי קיצעּביז טימ טנגונַאּב ךיז טָאה ךלמה דוד זַא {וא
 2 .ןקעלק יאדוַא םיא רַאפ סע טעו
 = = טלגיּפשעג ךיז רע טָאה טכענ עגנַאל יד ןיא
 .ּבייוו ןייז ןופ ?גָאנ ןטסדנימ םעד ןיא

 לָאמנייק זַא ,טליפעג רעּבָא טָאה רע

 ,ליו רע סָאװ ,טשינ ריא רע טנָאז

 ליוװ רע סָאװ ןוא

 ךיוא רע טוט

 .השוּב רעכעלטרעצ ַא טימ
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 ,סליטש א לוק טימ ,רע טהנעט ,טסייוו וד

 ,ּפמָאל רעטיירדעגניירַא ןַא יו

 .לעטַאגַאּב א ןּבעל סָאד זיא סע

 ,עילַאס רעד ןופ לעווש רעד ףיוא ןעייטש רימ

 ,ןּפמָאל-ץילּב יד ןעננעה קינייוועגניא

 ,םערָאװ זיא קינייוועניא

 ,םירבא ענעריורפרַאפ יד ףיוא ןעייג קינייוועניא

 ,ןמלז רעּביל ,םענייאניא ריד רימ

 ,ןציז וצ עילַאס רעד ןיא

 ,לעטַאגַאּב ןייק טשינ ןיוש זיא

 .דייר עריא טימ ןטעלג םיא ּבייו סָאד טגעלפ

 םיוּב רעמַאזנייא ןַא יװ ,טציא רע טלָאװ יאדוַא

 ,טלצרַאוװעגסיוא ץענרע ןגעלעג

 .ןקָאלּפ רעטסיוו ַא יו

 ודגנּכ רזע רעד ןעוועג ?כש ַא סָאד זיא יַא

 .ןגיוורַאפ וצ ןרָאי יד

 ןעגנוזענרעּביא רעקידנעלמירד ַא טָאה לקניוו ןיא ןיילַא טָאג
 ,ןמלז רעּביל ,םענייאניא ריד טימ

 ןציז וצ עילַאפ רעד ןיא

 .לַעטַאגַאּב ןייק טשינ ןיוש זיא
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 . םיא א ןסעזעג זיא זיר אה

 .ןעגנוזעג ןוא |

 ןגעלעג זיא רענעי רעד = |

 .טלמיררעג) ןוא

 ,טרעּבליזעגכרוד ןּבָאה ןצילּב
 .ןלאשזניק ענעגיוּבעג יו
 .ןעגנוזעג טָאה ןירעטייר יד
 טעקנָאלּבעג טָאה ּבייו סרעגעי םעד
 דלַאו ןרעּביא עסעוורָאּב ַא

 .ןַאמ ריא ןפורעג ןוא !
 .טרעּבליזעגכרוד ןּבָאה ןצילּב
  ,רעליטש ןעגנוזעג טָאה ןירעטייר יד -

 טכיילשעגייּברַאפ טָאה בייוו סרעגעי םעד ןעוו == |
 .ןגיוא עטדנעלּברַאּפ טימ -



 - ןבנָאמלַא סָאד

 .טמעטָאעג טָאה ץלַא .נָאט רעקידווע'ויד ַא

 ּבייוו ןייז ןפרָאוועג טָאה ןָאמנע ןעוו

 .סיפ יד וצ תורוש ףלעווצ עקירעיורט יד

 רעקעל םעד טקעטשעגסױרַא רע טָאה ץעק ענייז וצ ןוא

 | !עּבעּב ישטכַאי !רעּבשיקעל --- טגָאזעג ןוא

 4 .ךיז רַאפ טייקידעּבעל ַא ךיוא ןיּב ךיא .קעװַא ייג'כ
 איי .ןענַאטשרַאֿפ טשינרָאג ןּבָאה ץעק יד רָאנ
 | ,טנייוועג טָאה ּבייו סָאד ןוא
 רָאי עכעלטע יד ןדנוּברַאפ טָאה יז ןעוו

 ן עלדַאוװרונש רעטיוד ַא טימ

 וי | .ןסעגרַאפ וצ טשינ ףיוא
 ,ןָאמנע ,ךַאילש ןטימ ןעננַאגעג רע זיא

 בֹוׁשי ןופ סױרַא זיא רע זיּב

 .לביטש ַא ןעזענ ןוא רעדלעפ יד ייּברַאפ ןוא

 .געוו םעד טנטָאשַאּב ןיוש טָאה טנוװָא רעד

 ןדיינש ןעמונעג קיטכיזרַאפ ךיז טָאה ?מיה ןפיוא
 .ןרעטמַאל רעלעקנוט ַא

 :ןעגנוזעג ןוא יורפגנוי ַא ןענַאטשענ זיא ?ּביטש ןרַאפ
 .ןכנָאמלַא עגטוי סָאד ןיּב ךיא,

 -עג ןופ גָאט ןצנַאג א סעילפָאטרַאק ּבָאש ןוא ?ייש ךיא /

 .טייהניואוו |

 ,ךעלרעיימ עגנוי ּבָאה ךיא --- רעיינייּברַאפ

 ,סעקלוּבירַאק ענירג

 .סעדגַאי עטיור טימ ענעטעמס

 ."'נעוו ןייד ריד יינ ןנרָאמ ןוא טכַאנ ַא ּפִא ךיז ור
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 ,ןריּבורּפסיױא ףרַאד ןעמ ,טכעד -- טנָאזעג ןָאמגע טָאה

 טייצלָאמ רמערפ ַא זיא'ס םערַאװ יו

 רעגעלעג יינ ַא

 .ןעקנעדעג וצ ףיוא ןּביירשרַאפ סע ןוא

 ,ןשינעדישרַאפ ןגעוו טדערענ טָאה יז

 ךעלעקנַאדעג יד טלטרעצרַאפ ןוא טרעיילשרַאפ

 ,קידלודעג ייס ןוא ּביל ייס ןעוועג יז זיא טעּב ןיא ןּוא

 : ,טנעה יד טימ ןכנַאמלַא עגנוי סָאד

 .געט עצנַאג סעילפָאטרַאק ןּבָאש ןוא ןלייש סָאװ

 ,ריט יד טלַארּפענפיױא טָאה גָאט רעד ןעוו זַא ,רָאלק

 --- רעירפ ןופ ןיוש ןסָאלשַאּב טאהעג ןָאמגע טָאה

 .טכאנ א ךָאנ רע טּניילּב ָאד

 ,ןורּכז ןפיוא ןעמוקענ םיא ןענעז ץעק יד ןעוו ןוא

 רעקעל םעד טקעטשעגסױורַא רע טָאה

 .שפנ רעקידעּבעל ַא ךיוא ןיּב ךיא ,עּבעּב ישטכַאי --- טגָאזעגנ ןוא

 טעּב ןופ טצנַאטעגסױרַא טָאה ןכנָאמלַא סָאד

 ,לניופ רעגנוי ַא יװ ,ןעגנוזעגנ ןוא

 ,ןָאמגע רעייגייּברַאפ םוצ ןוא ץלַא וצ ןנרָאמטונ

 טכַאנ רעד ךרוד ןיוש ריא טָאה סָאװ

 .??ןעמָאנ ןייז טלּפַאלּפעגסױא טַאהעג

 ,ריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה וק יד

 .ןקלעמ .וצ טייצ ןיוש זיא'ס זַא

 ךיז ןופ קיטש ַא ןלַאפ טזָאלענ טָאה למיה רעד

 ,לּביטש םעד ףיוא

 טוג ױזַא ןעוועג ןענָאמנע זיא/ס לייוו ןוא

 ,גרָאז א ןָאטעג טינש ַא םיא טָאה

 ןָאטעג ײװ ןא טלײװעג טָאה םיא (*
 טײקגרַאפרעד עקידיײרפ סנבנָאמלַא רעד
 .רעגײז עקסַאל רעדעי טימ טלּפערּפעג רע טָאה
 ,ןָאמגע --- ךיא ןיּב סָאד
 .ןסעגרַאּפ טשינ ךימ טסלָאז

 ןופ 0

 יד א



 ָאד ןרעטסניפּפָא טשינ לָאמוצ טעוװ רע ּביוא

 --- רָאו ןעצ עצנַאג ךָאנ

 טּבעל רָאי רענעצ ליפיוו ןוא

 ?שטנעמ רעד טנָאזעג סנייטשמ ןצנַאנניא
 רעטסעווש ערעטלע עטינעג ַא יוװ טָאה ןכנָאמלַא עגנוי םָאד
 ,המהּב יד טקלעמעג

 זיוה ןרַאפ טצעזעגקעוַא ךיז טָאה ןָאמגע ןוא
 | -  ,ןרעדנואווַאּב ץלַא
 /  למירעװ ַא יװ ,ןיילא טעװ רע ןעוו ,ןעקנערעג וצ ידּב
 .םעטשירק עטרָאּפשענּפָא ןוא ענעטלַאהַאּב ףיוא ןזייּפש ןפרַאד ךיז
 ןעוועג זיא גָאט רעד
 (רעטרעוו עֶלַא ןענורעגסיֹוא ןענעז ןענָאמנע ייּב לייוו}
 .קיטרַאפיורג רעייז ןוא רעייז
 ןענעכייצרַאפ טלָאװרַאפ ךיז טָאה ןענָאמגע
 טכַארטרַאפ ןטסנרע ןַא
 טשינ ריד ,טשינ רימ ,טמענ ןעמ סָאװ ,ךעלצעק ןגעוו !

 ,רעקעל ַא סױרַא ייז טקעטש ןעמ ןוא
 .תורוש ףלעווצ ןופ טינש ןֿפרַאש םעד ןגעוו ןוא
 .ןסייּבנָא ןפורעג רעּבָא םיא טָאה ןכנָאמלַא עגנוי סָאד
 םיצולּפ םיא טָאה'ס ןוא זיוה ןיא ןיירַא זיא ןָאמנע
 ּפָאק ןיא ןָאטעג קסַאילּב ַא
 ןכיצ טימ טרעּביוזעג טָאה סָאװ ,טעּב סָאד
 .סערדלָאק עמירַאװ טימ ןוא
 טעּב סָאד ןפרָאװעצ רעדיוו ןָאמגע רענזירּפַאק רעד טָאה
 ,ןטלַאהַאּב רע טָאה טכַארטרַאפ םעד ןוא
 ,רעיוא םעה רעטניה טפיטשיילּב ַא טלַאהַאּב ןעמ יו
 .ןפרַארַאּב סע טעװ ןעמ ןעוו ףיוא
 רעטכעלעג ַא טימ טָאה ןכנַאמלַא סָאד
 ,ןעמונַאּב ןוא ןפירגַאּב ץלַא

 ןסייּבנָא סָאד זַא ,ןּבעגענוצ ךיוא יז טָאה
 ,ןפיולטנא טשינ טעוו
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 : = א : אי
 '? מאה 2: א רע

 יט יי יא יש שא יא

 טפַאש ןּוה עטצעל יד

 ,טסנרע סע םענ ךיא ,טעז

 .טרַאװ ךיא ןוא דלודעג ּבָאה ךיא

 .ןָאה ןופ ןוא טפַאשרעטומ ןופ גניז ךיא

 / לוערג ַא טסקַאװ םַאזגנַאל
 .דרע-עמַאמ רעד ןֹופ סױרַא

 ,ירּב ןטרַאצ ןיימ ןופ דוס רעד זיא סָאד --- עמַאמ

 /  .העדנואו ַא סױרַא טעלנ סָאװ
 ,טבַארט רע טשינ --- רָאטַאּבוקניא רעד)
 40 ,(טכַאװ רע טשינ
 לּבֶאנִש רעד ןוא ךיא םולח טכַאנייּב

 .דרע רעד וצ וצ טלַאפ

 ,םערָאװ זיא סע
 .ליפענ טימ ,ץרַאה טימ ףַאש ךיא

 .קירעיורט רעוו ןוא טיוט ןופ לָאמַא טכַארט ךיא

 ,ןירעירּב עטצעל יד עקַאט ןיּב ךיא ּביוא

 ,ןרעוו טרענייטשרַאפ קידנציז ױזַא טלָאװעג ךיא טלָאוװ

 ,ריל טלַא ןַא ךָאנ לָאמקנעד ַא יוװ

 ,ןעגניז ךעלדיימחטפניד סָאװ

 .טעּב ןיא ןיײלַא ןגיל ייז ןעוו
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 א

 / -?  20 1 + !' . !.שייקליטש ענעספעש ַאֹוַא ןכייט יד ייּב :
 8 0 -.דיירפ טימ רעפרעד עצנַאג ןניל ץלַא ןוא ריד ןשיווצ
 | / ... -  ,טלעװ רענענייא ןייד ןיא טסיּב ֹוד טנרעטשעגסיוא יו
 / := '.  .. :טײקטרעטנַאלּפרַאפ רעטרילַאקליפ ןייד ןיא קיּברַאפ יו

 אט .סעזעג ריא טימ ןייטש םעד טמערַאװ ?דיימ סעוורָאּב ַא שש:
 -- טלעװ ןייד ןופ עּפַאמ יד טגיל ןטנוא םענורּב ןיא לא
 -- רעיורט רעטגייווצעצ ַאזַא ,רעטסניפ ױזַא ,ןעעיא ױזַא עא -
 .טײקטרעדנוזענּפָא רעקידנעגניז ןייד ןיא םַאזיורג יו 0
 .ףיוא טרעטיצ ןטרָאג רעד א

 שש .ּבייל ןופ ךורעג םעד טימ ךעלטרעצ זיא טפול יוד 66
 טי : .תובחר זיא טייקילייאזריפ ןייד אה
 ןפָא ןענעז ןגיוא ענעריוהפרַאפ ענייד = | 4

 ו | ..טײקטקנַאצעגּפָא ןופ ןייש םוצ ,ןּבעל ןליטש םוצ 00
 .גנַאזעג זיא טלַאהניא .ןעלקנוט רעטרעוו איר

 --- ךַארּפש עשיטּפילַאקָאּפַא ןַא ריד רעּביא ףיוא טיינ סע :
 .עטנָאמרעד ַא ,עטנָאעג ַא

 | .ןלירג עלַא טימ טגניז טכַאנ עליטש יד וש

 4 ןליטש ןרעוו ןשיור יו ,רעה א
 .טייקיגייווש ןרעוו ןעגנַאלק ןוא

 יח 4 א



 : : טארט העיר אטא יי שיט רעיא ר יא יא א יט 5 ר יע עי יי

 ןטיױלּפ עקיכָאמ ענייד ייּב

 .ןטכַאנרַאֿפ עטקיּברָאהעג ןעלמעק ןעייטש
 ,רעטנורַא-גרַאּב זיא טלעוו עליטש יד
 ,םנטָאש ןופ ןַאװַארַאק ַא ּפִא טייג םַאזננַאל ןוא
 .סיפ עקיטכיזרָאפ טימ טירט יד ןטסעמ סָאװ
 .טכיל ןוא רעייפ ןופ ליּפשרעדנואוז
 .זַאטסקע ןרעטסניפ ןיא ילגנעמַאזוצ רעקיכייּב
 טסעשז רעסיורג רעד זיא סע
 -- טייקליטש ןיא טלאהניא ןעלנָאל עלופ ןופ
 -- רעטנורַא ןוא טירט רעטמַאצעג ,רענעטסָאמעג
 .טייקמוטש ןיא דייר ךעלדנער טימ קעז







 טגניז לגיופרעּפיּפ רעד -

 ,םַאטש ןוא זלעפ ,םיוּב רעטלַא

 0 0: .םַארג ןוא טיורּב טימ ריד וצ סוקיכ

 6 / .ןױלּפ ןליטש ןיא טציז עדיז
 יא .ןורק עטיוט ןײז טכַאג עסײװ יד

 . .ןעוועג קילעשרַאמ ַא וימי לֹּכ זיא עדייז רעד

 .טלסּפענשרַאפ ןעוועג זיא זָאנ ןייז

 טעלישז ןקידלטסעק ןייז ןופ
 -- ןוָאה יװ ,ןעמַארג ןגיוצעג רע טָאה

 .ןעוועג עדייז רעד רעקינַאטזסַארג ַא

 ,טעּב ןטשרע םוצ טיילנַאּב הלּכ-ןתח טָאה רע זַא

 -- טעלעקס ַא ןזיוועג לניּפשי ןיא ייז רע טָאה

 | .ןעוועג עדייז רעד רעקיגַאהטסנּבעל ַא
 .ריומ רעד ןוא רעמזעלק םעד טימ ּפַאל-רבח ַא רע זיא ןעוועג

 ןרעכיזרַאפ וצ ךיז ץלַא ןָאטעג טָאה רע
 .םנהיג ןיא טעליּב ַא טימ
 ,םיא ןערּב ןוא דיי אזא םענ יינ רעּבָא

 -- טשינרָאטעמ ןוא געמעמ ןופ טכַאל סָאװ

 .טשינרָאנ ןופ ןרעיוט יד ייַּב ןציז וצ טּפשמרַאפ רע זיא

 .םַאזנייא ןטסיוו ןיא ךיז טלקיצ ?ניופרעּפיּפ ַא

 םַארנ ןָא ןוא םעט ןָא

 .יצ ןקידעלָאמס ַא טימ

 ,טכַאנ יד ,קיטעמוא טשינ זיא (רע טלגניז) טכַאנ יד

 טכַאנ יד קירעיורט טשינ זיא
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 טעלער טו שיש , טי א עי יז יד : שי טא" יט ידע ר שי טא טשעט( יטאט יט טא, ירד
 הי עט עו אש א עה שי יז 5 יו 0 יט דא יט אי א ' 4 7

 טאר ר =

 .טכַאנ יד קיפעלש קיּפעלש קידעיצ ןיא

 ,לפָאטנַאּפ עסייוו ןיא טציז עדייז רעד

 ,לפָאטסיפעמ-ןחדּב םעד ףיוא םורק טצָאלג עקלעמרַאי יד
 יו םיא טוט ןוא רָאי יד םיא טייגרעד לגיױפרעּפיּפ רעד רעּבָא
 --- יירק ןטצכערקרַאפ ןייז טימ

 ,טכַאנ יד ,קיטעמוא טשינ זיא טכַאנ יד
 .רעטייוו ױזַא ןוא קירעיורט טשינ זיא
 .ןטעּב עטמַארגעג ןצנַאט םולח ןטעשטומעג םעד ןיא
 זַא ,טכַארט רע ןוא ףָאלש ןופ טלכיימש עדייז רעד
 ,רעטקַארַאכ ןטסעפ ַא טָאה ןעמ ּביוא ,ןעמעלַא ךָאג
 .טיוט םוצ וליפא ןעניואוועגוצ ךיז ןעמ ןָאק

 -- ערי אֵֹלֹּכ ךיז טכַאמ רעּבָא ,ךימ טעז עדייז רעד
 ,ןטיז עכלעזַא ןוא עדָאמ ַאזַא ןיוש זיא עטיוט יד ייּב
 םיבורק עקידעּבעל יד ןעוו ,עטַאװעמּת ןכַאמ וצ ךיז
 ,ןטיּב תּבש-טוג ןעמוקי
 -- ש"י טימ שַאלּפ רעד ףיוא רע טקוק ?גיוא ןופ רומשז ַא טימ
 ןטַאט-רעטלע ןטיוט םעד טּכַארּבעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ךערייוו ןיימ

 ,םעניימ
 --- לַארּפעצ ַא ךיז רע טיג ,קידוװעדערַאּב טרעוו רע זַא ןוא
 .ערנערג יד ךייא ייּב סעדייז ?יפוצ ןילַא ךָאנ ןריפ'ס:
 (קע ןפיוא םַארג א ןָא רע טצלַאז) עדנעש ַא ,עדנַאש ַא זיא סע
 אקוד לָאמַא ןעמ ףרַאד ןדייז ש

 .עקווַאטסדָא ןּבעגי
 ,טכבַאנ יד טיִלֹּב רימ רעּביא ,עז :

 .רעיורט רערעטסניפ ,רעליטש ַא
 ,םיֹוּב ַא ןופ סנטָאש ,ןרָאי יד
 ,רעיוד ןקיּבייא ןיא ןּבעל סָאד

 ,טוג זיא סָאד ןוא טוג זיא סָאד ןוא
 ,קיטנַא ןַא לאפנייא ןַא ןיא סָאד ןוא
 -- ןּבעל ,רובּכ ןייד רעּביא טעּב'כ ,ןופ ףוס טייּב
 .קירּב ענעריּפַאּפ יד רעּבירַא ,ץַאּב

28 



 לא
 שריי

 זש

 טרָאװ ןופ ענייז טײקטלַאק עקידרעפעמ יד

 -- טויּפשענכרוד ךימ טָאה

 .םיא רַאפ ןענַאטשענ רעדמערפ-דליוו ַא טלָאװ ךיא יו

 .ןטכַארט ןיימ ןופ טסַאט םוצ יװ ,רע ןוא

 .רימ ֹוצ ריד ןופ ןוא ריד וצ רימ ןופ האנש

 .ןדייז םעד טימ דנוּב ןייד ןייז ףרַאד

 רוד ןוא רוד ןשיוװצ ל?ייטנשיווצ ַא

 .ןדיישעצ קידנעטש זנוא ףרַאד

 טוג זיא סָאד ןוא טוג זיא סָאד ןוא

 -- קיטנַא ןַא לַאּפנייא ןַא זיא סָאד ןוא

 -- סנייז ךיז טוט ל?גיופרעּפיּפ רעד ןוא)

 .(טכַאנ יד קירעיורט טשינ זיא

 .ןטניה ןיא קירּב ַא ייז ּבינ ,ןענָאמ ןעמוק תורוד יד זַא

 .ןטניוו עזייב עלַא ףיוא ןכורּפש עליואוו יד קעװַא זָאל

 ..שטנעמ םעד ךיז ןיא ייּפשרַאפ ,דייר עטונ ןנעק ךיז רעצנַאּפרַאפ

 .שטנעּברַאפ ןוא וד גניזַאּב ןטלָאשרַאפ טָאה עדייז ןייד סָאװ

 .לּבָאנש ןייז ףיוא טכַאנ יד ןגָארטרַאפ טָאה ?גיופרעּפיּפ רעד

 ,סעוַאטַאק ןופ גינעק רעד ,עדייז רעד ןוא

 ,טרָא ןייז ןעמענרַאפ קעװַא זיא

 .תובא-רבק ןיימ ןופ יעלָאזוװַאמ ןיא

 .ןױלּפ ןוא ךיא זיולּב זיא ןּבילּבעג

 | .דנעמוא יוװ ,טיירּב ןוא סיורנ ןיױלּפ

 -- ןרעיוא עניימ ןיא ץכערק סלניױפרעּפיּפ םעד ןוא

 ,טכַאנ יד ,קיטעמוא טשינ ןיא טכַאנ יד

 ,טכַאנ יד קירעיורט טשינ זיא

 טשינ ןזיא טשינ ןיא טשינ זיא

 ,טכַאנ יד



 ה 0 יי ּוינעווע

 וי ,טייוו יד ייס ןוא טנָאנ יד ייס ריד ןוא רימ ןשיווצ טסעמ ןַאּפש ַא
 6 : וינעווע רעד ןופ ןרעייפ עלעג יד
 .ןגיוא עניימ ןיא ןרעטיצ

 ' . ןיילַא גָאר םייּב ייטש ךיא
 'װ | .סכעליירפ ַא ךיז רַאפ םורּב ןוא
 : | .ןּבעל סָאד זיא קירעיורט ,ןסעגעגנייא ,ךעלפיירגַאּבמוא יו

 טיײקמַאזכרָאהעג ןיא ןעייטש רעדער עגעמוג עלַא |
 .קיפַארט רעטנוּבשחעגסיוא וצ

 ,ליטש זיא ץרַאה ןיימ

 .ןעינימ ןרעייפ

 .תובצמ יו ,טנייטשרַאפ ןענעז רעטסנעפ

 .סַאג יד רעּבירַא ?ליוװ ךיא

 ,ץנַאט-טכַאנ ןיא רעדיוו ךיז טגעוװַאּכ ץלַא

 | .ןּביױא ךעלהנבל עניילק יד יװ
 .רענייטש יד ףיוא ךעלכיש ענרעּבליז ןצילּב סע

 ןַאלּפָארע רענעטכױלַאּב ַא טגניז סע |
 --- ךיז וצ ןיילַא ךיא ןוא

 .ןּבעל סָאד זיא קירעיורט ,ןסעגעגנייא ,ךעלפיידנַאּבמוא יו

 ,גילפ רעטסקידכעּבענ רעד ןופ טכַארטעג ךיא ּבָאה טָא טשרע
 4 טכַארטעג ,גילפ א יװ ,קידכעּבענ
 ,שינעפעשַאּב רעטסנעלק רעד ןופ
 .רעדימרַאה ןקיטכַאנ םענעטכיױלַאּב ,ןקידרעקַאלּפ םעד ןיא
 0 טעּבעג טימ ךייוו ןוא קימוג זיא שיור רעד
 יא | ,ןּבוא ןרעטש עטריטרָאפ עליטש יד וצ
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 .ןרילָאק ןוא ןסיורג עלַא ןופ

 --- ךיז ןָאמרעד ןוא גָאר םייּב ייטש ךיא

 ץרַאה טכַאמענ ךיז ךיא ּבָאה טשרע ןטכענ
 ,טָאג טימ טהנעטעג יקסטַארּבינַאּפ ןוא

 סעומש 8 רַאפ ייט ףיוא ןדַָאלעג םיא

 .(* תורוש עשיגעלע סריּפפקעש ןגעוו

 טכיל ןופ קירּבלננעה ַא יװ ,ןרעטיצ ןרעייפ ענירג יד

 .טכַאנ רעד ןופ גנעל רעקימי ,רעקידנעילַאװכ דעצנַאג רעד ךרוד

 .ןגער ַא ןיא יו ענעקָארשרעד רעטסנעפ יד

 זיא קיטסברַאה ןוא קיטרַאצ ןוא גניז זיא סע -

 .טייקיטכיזכרוד עקיטכַאנ יד

 . -- ךיז וצ ןייֵלַא ךיא ןוא

 .ןּבעל סָאד זיא קירעיורט ,ןסענעגנייא ,ךעלפיירגַאּבמוא יוװ

 . ךרע ערַאּבטכורפ ,עכייוו ,עצרַאווש

 .ןסַאג יד ןופ טייקינייטש יד טציא זיא

 ! טָאג רעּביל (*
 .טלפײװצַאּב טשיג לָאמנײק ךיד ּבָאה ךיא
 ,טשיג ךיד ףרַאד ךיא רָאע יו טט'3 וד ,טַײװ ךיא
 .קיטכעמ טסיּב ,סױרג טסיב ,קרַאטש טסיב

 .קיבױטש ןוא ץיּבלמ ,ךַאװש ןיִּב ךיא
 .אנקמ ךיד ןיּֿב ךיא בוא ,רוסא
 .םימרעד טשינ ךיז טסיורג ןוא טסײרט ןײלַא וד

 .רעגנערּבמוא רעמַאזנײא ,רעקירעיורט ,רעסירעיורט

 .םׂשיצ "6 היד שא בױלג ךיא
 ףָארטש-טיוט ןײז יװ ײס סעװ ןױלַאּב ןימ

 .ןעמוק טעװ טיײצ יד ןעװ
 --- ןעקנעּב וטסעװ רימ ךָאנ רעּבָא
 .טרָאװ סידלכש ןײמ ךָאנ ,לכײמש ןײימ ךָאנ
 ,ליטש יװ ,ןעזעג ןײלַא טסָאה
 ןעמוורַאּפ ּבָאה ךיא קישור-קיזָאלכָאג יװ
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 שי יע יא טי עי שי טיי
 = א ת 6 2 יא 7 2 ו

 א 8 ָו
 אי ריז

 אטא 1 א יא יז

 : ,ָאד ןססַאװ ןעמולּב ןלעוו ןגרָאמ
 .ןרילָאק ײלרעלַא ןופ ןעמַאלפ עקידנרעטיצ יו

 ןרעקַאלפ ,ןרעטַאלּפ ערעייז סנטָאש עניילק יד
 .רעדער יד רעטנוא טציא ןיוש

 רעדיילק ענעטעמַאס ענירג ןיא ןעניקענַאמ עטצינשעג

 .רעטיילגַאּב עטכארטעגסיוא ןעילוט ןוא ךיז ןעלּביל

 טייקנעמַאזוצ רעקירעיורט ,ייווצ ןופ םעטפסיס ןופ

 ךיא טכַארט טייקניילַא רעקידנענייוו ןוא

 | -- ךיז וצ ןוא

 .ןּבעל סָאד זיא קירעיורט ,ןסעגעגנייא ,ךעלפיירגַאּבמוא יו

 .טייקיּברַאפ עקידלגנעה עטכייל ןוא טכיל

 .ןַאּפש ַא טימ ןענַאּפשרעד וצ זיא טנָאנ ּוצ טייוו ןופ

 .ןייֵלַא ךיז םורַא לעזורַאק זיא טָאטש

 .קירק ןוא ןיה סָאטיוא עּבלעז יד

 .רעּביאננעק ןוא ָאד טמאזנייא םינּפ עקידלגָאװ עּבלעז סָאד

 למוטעג ןצנַאג םעד
 ןזַאקעד ײרד עטשרע יד ןופ
 טְרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא
 לָאמַא ריד טימ טלָאװ ךיא ,טָאג טגיירפ רעּביל
 ײט לזעלג ַא ייּב ןעגנערּברַאּפ טלָאװעג
 סריפסקעש ןגעװ ןדער טא
 .הרוש רעשיגעלע ,רעטמערופעג-לוּפ
 ?םיא וצ סע טמוק טענַאטנוּפ
 רע סָאװ ,ןרעדנואט ךיד ףרַאד יװ
 .סָאגָאל םעד טימ ןָאט טנָאקעג טָאה
 ,רעשירעלעּפַאב ,רענזירּפַאק וד
 טלעװ ַא א ךיז ןקָאושעגרעּביא ןוא ןירשעגסיױא טסָאה סָאװ
 .טכיל טימ
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 .טצילב ןוא ףיוא רעדיװ ט א
 .רערער ףיוא ןטעּב יװ ,? אור ,זָאלשיור

 זיא קירעיורט ,ןסעגעגנייא
 0 : זע ' 6



 א א ערי

 טכאנ:ײוּבָאס

 -- ןגיוא סנעמעלַא ןיא ןעמולּברטכַאנ ןרעטיצ'ס

 .ןעמולּב-טכַאנ עקירעיורט ,עקידנעלמירד ,עקידלקַאוו

 קילּב וצ קילּב טלטרעצ טפַאשטנָאנ עקידנגָאנ ,עקידנעגניז ַא

 .טפַאשרעדירּבדמערפ ןופ ףור רעטקנעּברַאפ רעליטש זיא סע

 .רעיורט רעטרָאּפעג ,רעיורט רעטמערָאעג

 .ןָאגַאוװייוװּבָאס רעד -- טעּב דימ ַא

 ,םידעפ-טכַאנ ןופ טכיוהרַאפ רעטסנעפ יד

 .סּבעוװ-טכַאנ ןקידרעטנָאלּפ

 .ןָאגַאוזייווּבָאס רעד טעּב קידנצנַאט ַא

 .ליּפשניװ רעקיּפָארַא-ףיורַא ןַא

 ,קעװַא ןוא ןּביוהענפיוא ךיז טָאה יז ןיימ
 ,ץַאלּפ טרעשַאּב ?קיטש ןייא ףיוא יז - לַאּפוצ ןיימ
 .קעוװַא זיא --- טעּבגיוו םעד ןיא

 --- ּפָאק ןרעווש ןייז טימ רימ ףיוא טלַאפ רע רעקיּפעלק ַא
 .רעדורּב ןרימ ןיימ גָארט ךיא

 -- גיוא ןַא טנפע רערורּב רעדימ ןיימ
 .טיײקרַאבקנַאד עקידנריר
 ,ןָאט טשינרָאג ןופ ךיא ןיּב טעוװערָאהעגסױא
 ,ןֿפָאלש עניימ טנעה יד

 ,טיוט ןענעז ,עשירַאטעלָארּפ יד ,סיפ יד
 .נעט עצנַאג טשינראג ייּב רעווש טעּברַא ךיא
 --- ץכעקעצהסהצ ?סיּב ןופ טנקירטרַאפ זיא ליומ סָאד
 ,טניירפ רעּביל ,ףיֹוא ךימ קעוו

 ּו א
 שם



, 

 .ןדַאקירַאּב יד ףיוא ןיינ טעװ ןעמ ןעוו
 .סעציילּפ יד ףיוא רעדורּב ןדימ ןיימ גָארט ךיא
 ,רעּביאנגעקטנַא קיקערש טצילּב גיוא סלדיימ א
 .סעציילּפ יד ףיוא רעדורּב ןדימ םעד ןגָארט עלַא רימ

 ,ןָאגַאוזייווּבָאס רעד זיא ענמורט עצרַאוש א
 ,לוק ןפיוא טנייוו רעגענ רערוּכש רעד
 .קירעיורט טצילּב גיוא סלדיימ םעד
 (רעטסנעפ יד ףיוא סנּפָארט-ןגער עקידמידעפ)
 ,ןקָארשרעד ןענעז סיפ עריא
 ,ןגיוא עקימַאלפ טימ יז ןצישַאּב עלַא רימ ןוא
 - - ןעלמירד ךעלעמילּב-טכַאנ יד -- טגניז רעגענ רעד
 -- רעּביל טחעוו רעדורּב ןדימ ןיימ ןופ טסַאל יד
 .ןָאנַאוװייװּבָאס רעד זיא טעּב םערַאװ ,גנע ןא
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 ּו

 ןציירד רעגייז

 א ,ןטָאש רערעווש ַא יו ,רעשעל-ןּפמָאל רעד = |
 טגניז ןוא שינרעטסניפ יד טלטרעצרַאפ

 -- סערש ןופ ניוא ןדנילּב םוצ דיל שירַאנ ַא

 יי .עלעצעק ,ןעיירעשַאנ ריד גנערּב'כ
 .עלעקערש ,ןעיירעסערפ ריד גנערּב'כ'
 .עלעקע סָאד ךיד טלציק הנבל ענרעּבליז יד

 .ןרעמיוּב ריד רעּביא טעװ םיוּב ַא
 .ןרעמיורט ריד רעּביא טעװ טכַאנ יד

 .לּבײל-רעװַאנ ַא טימ ןוא לזענ םייּב ףירט ַא טימ עלעדיל ַא -- 0 י
 .ןסַאג ערעטסניפ יד ךרוד ץַאקרוטש ַא יװ ,לדיל שידניק א 0
 .ןדָאל ןייא ףיוא ןָא טּפַאלק רעשעל-ןּפמָאל רעד 6:
 : ,ןטייווצ ַא ףיוא טּפַאלק יש

 ױ | ,טײקטַאז ןופ ?וקרעדיו ַא זיא רעפטנע רעד 1
 .טײקטרָאּפעג רעגרַאק ,ףָאלש

 ןדָאל ןטירד ַא ףיוא ןָא טּפַאלק רעשעל-ןּפמָאל רעליטש רעד
 ' --- טגניז ןוא ךעלעּפעלק עלעדייא טימ

 : ,רעטנֹורַא טלַאפ לדנרעטש ַא

 1 | : .ןײרַא לַאװק ןיא טקוק ץַאק ַא
 .םַאזנייא ,םַאזנייא ,םַאזנייא ןיּב ךיא

 ,ןײרַא ריד וצ ךימ זָאל

26 



 ,ןייצ טשינ בר םוצ א = ןגעוו
 .םאזנייא ,םַאזנייא ,םַאזנייא ןיִּב ךיא = }
 .ןילַא ןייז וצ קערש ט זיא סע וי

 שש

 .עדַאנערעס עקיצרַאה ןייז טי יאדוא טָאה'ס =
 ןעזעגסיוא ץלַא טָאה רעטסניפ רעד ןיא ןוא
 רעייט ןוא ?יואוו ןוא ןייש ןוא טוג קידאמזונ ױזַא
 /  םערַאװ ןוא
 0 : | .םערַאוװ לָאמַאכָאנ ןוא

 0 | -  .יש ןוא 0

 6 || :.טעָאנ ןוא 0
 000 | / .םערַאװ לָאמַאכָאנ ןוא וי

0 / 2 

 .ךָאלדזָאנ א םיא טלציק טכיל סָאד

 .ףיוא טכַאװ גיוא ןייא ןוא
 0 .טמיורעגפיוא ּבוטש יד
 4 | .ןזיור עטמעשרַאֿפ שיט ןפיוא
 .טמיוצעג היח יד

 .ןזיוה יד ןֶא ךיז טוט רע
 ראט רעדנואוו סיורג ַא יװ ,לָאמעלַא טמוק גָאט רעד
 .זיוה דמערפ א ןיא
 םינּפ ךיא טָאה סָאּפ-טכיל ַא

 .לביימש ןכעלטפעשעג ַא טימ טּברַאפעג

 / ,ריא ףיוא שיליפָארּפ טקוק רע

 טרילגנָאשז יז יװ ,ךעלרעּפנײשַאּב טעז רע
 .קנַאדעג ַא טימ טיײהרעטעקַאנ }

 ?עלַארגַאמ ןופ הלּכ יד טציא טכַארט סָאװ עז 71
 ,עלַארגַאמ ּפָאק ןיא ןײרַא ןיֹוש םיא זיא'ס זַא ןוא :



 .ּבעווניּפש יו טמַארגענוצ םיא וצ ךיז טָאה

 ,ןייר ןיא דניז ןופ ךייא ןשיווצ רעוו

 .ןייטש ןטשרע םעד ןפרַאװ לָאז רעד

 ןָאטעג ץכערק ןעמוטש ַא טָאה טעּב סָאד

 :ןעניּפשעג רעטייוו טָאה חומ רענעפָאלשרַאפ ןייז ןוא

 טעראזַאנ ןופ רעילָאטס רעטוג רעד

 .טעּב ןטרַאה ןופ רעטנורַא זיא

 ,טיירקעג טָאה ןָאה א ,טרעשטיוושטענ טָאה לניופ א

 .טיירּפשענ גָאט טָאה טנַאה עּביל ַא

 טיילגַאּב םיא טָאה לננעזעג עמורפ סָאד

 .ןסַאג עטמורקרַאפ יד ךרוד געװ ןצנַאנ םעד

 פ

 טליּבעגסױרַא ןּבָאה ןקירּבַאפ יד

 .ץלירג ןטרעװַאשזרַאפ ןטשרע םעד

 ןעמוק ןּביױהעגנָא ןּבָאה ןגעקטנַא םיא

 : רָאיטונ ןָא ןוא ןגרָאמטוג ןָא

 .ןשטנעמ עטכשוחרַאפ עמוטש

 ,םנהינ ןיא רעצייה-לסעק יװ ,טעשזַאסרַאפ

 .ןפָאלשעגסיױוא טשינ טעּברַא רעד וצ ייז ןעיינ

 ,טרָאװ ַא שטָאכ ןּבענ ייז ףרַאד ןעמ

 .גָאט ןרעווש םעד רַאפ ןפָאװ רעד ןייז לָאז סָאװ

 .ננוצ רעד ףיוא םיא טניל טרָאװ סָאד ןוא

 ,ןָאטעג רעדיילש ַא סע רע טָאה ןטכענ טשרע

 .ןרעיוא ןוא ןניוא רעטנזיוט רַאפ לַאשזניק ַא יו

 ןרעיומ ןגעק טלייּבענ ךיז ןּבָאה ןטסיופ רעטנזיוט

 ,ייּברַאפ רעמוטש ַא יו רע טייג טציא ןוא

 .טעווערעג טָאה עירטסודניא יד ,ןסקָאװעג זיא גָאט רעד

 ,רערעטסניפ ךָאנ ןעזענסיוא רעשעל-ןּפמָאל רעד טָאה טכיל ןיא
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 היל 0 רע,

 ה/ לעד לי שש א עא ' טאש אב רע עא שער טא אי טאש טי". ייד 7 , ריי יהיו !(שלטששיטעשא טו א 6 יאר
 : : ֹ : :4 ׂ יי : יא 00 טא :

 : ו שא

 .טכַאנ ןופ טייקיטנַאק רערעטסניפ רעד ןיא יװ

 ,טייקמוטש ןייז ןיא טמעשרַאפ ןוא טרָאװ ןופ טקידיילענסיוא

 ןטימניא ,לָאמקנעד ַא יוװ ,ןענַאטשעג רע זיא

 .םיא םורַא לעזורַאק ןקידלמוט םעד

 ,לטייש טלטַאּפעצ ַא יו ,רָאה עצרַאוװש ּפָאק ַא טימ גנוי ַא

 ,ןגירשעגניירַא םינּפ ןיא םיא טָאה

 .דייר עּביוט ןפרַאוו ייז קיצנוק יו

 .רעפרַאוו-ןטרָאק עטְלַא יו

 גָאט א סָאװ טרעוו ייז וצ סָאה ןיימ

 .רעפרַאש ןוא רעקידרעווש

 .שלַאפ זיא ל?ליומ רעייז ,יורטש זיא .טרָאװ רעייז

 .ןניל רעזייב ַא ננוצ יד

 ,סַאג-טעּברַא רעד ןופ רעקיטלַאװגרַאּפ יד
 .ןניו יד ןיא רעדניק ןופ

 ---ןגירשעגרעּבירַא טָאה גנוי רעד ןוא טעווערעג טָאה עירטסודניא יד

 גָאט ַא םָאװ טרעוו ייז וצ סָאה ןיימ

 .רעפרַאש ןוא רעקידרעווש

 .ןּבעל ןָא ןּביוה רעטרעוו ענייז !רעטרעוו ענייז

 ןענָאלַאּב עקיּברַאפ יו

 .סַאג רעד רעּביא ךיז ייז ןעילפעצ

 .גזַארּבעג ןוא ּפַאלקעג רעקידארומ רעד

 -- טגניז ץלַא --- סהעמַאה עקידנענניווש יד

 גָאט א סָאװ טרעוו ייז וצ סָאה ןיימ

 .רעפרַאש ןוא רעקידרעווש

 ,ביל רעשעל-ןּפמָאל רעד טָאה גנַאזעג ןוא

 .טימ רע טגניז גנוצ רעטרענייטשרַאפ א טימ
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 יש :

 רעירַאטעלָארּפטרַאװ יד ,רימ

 ןש וי '

 6 יש ,רעטרעוו ןעלקניפ רעטרע עטסלקנוט יד ןיא .טכַאנ
 / ,ןפירנַאּב טימ ןפיש עצנַאג ּפִא ןעייג'פ
 4 | ,ןייזנולק ןוא ןגיױוש טימ טרעצנַאּפַאּב ,וד ןוא
 0 .ןיימ ןופ טרָאװ ּפָא טסלקיוו

 יש : ,טנָאזירָאה רעטנגערדַאפ --- סָאטנעמעמ
 1 | טנָאקרעד םיוק ,םוקקירוצ רעטלמעלפעגפיוא |

 | : .רענייצ ,לכיימש א ,םינּפ ַא ,ךוּב ַא 2

 ,רענייּב יד ןיא ןייַרַא ריד זיא טכַאנ ענעטלָאשרַאפ יה 0

 : .סעגרַאפ ,שוטרַאפ ,?טרעצרַאפ ' וו
 4 .סנ ַא לּפענק-ןזיוה ןייק ןופ טשינ ךַאמ

 : : טא

 ןענַאלּפָארע עצנַאג ּפִא ןעילפ/ס .רעירַאטעלָארּפטרָאװ =
 = .ןענַאטשרַאפ טימ - |

 : .סעּבַאּבילַא ןוא סעמַאזעס טימ טרעצנעּפשרַאפ ךיז טסָאה וד ןוא = }
 : ?ןכָאי ןצכערק סע יװ ,טשינ ןעד וטסרעה =

 יא .סעּבַאטש ענרעזייא ןגיל רעטרעוו ענייד ףיוא

 א .ןכָארּב טימ טלעשראפ ,ץלירגרַאֿפ
 ?רענייוועג ענייד ואוו ,סרעטכעלעג ענייד ואוו

 ,רענייּב יד ןיא ןײרַא ריד זיא טכַאנ ענעטלָאשרַאפ יד

 .רעטסנעפ ענייד רעטנוא טלטייט םיוּבלטייט ןייד
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 ֹו ::

 6, ייד יי 1 1 : =! ִמ ש: ָו '6 ג עצי

 טא 1 א א בא עי יש ר עט יע טי א
 : 1 ר שי עג 3 ר רשי אי יט ר טיש 6 00 יי א עא ר



 וו . א .ןוויכרַא ! :
 שא ,ןוויטקעלָאק עצ .טציא ןענגיז'מ !

 = ,ןרעיומ ןליּפַא ,ןרעטש ,ןרעפסָאטַארטפ
 ו

 :לָאשרַאפ יד

 א ךיז טָאה ,טרַאזַא ר 2 רעד ,למיה רעד
 . טרָאװ ןופ סנטָאש יד ץלַא ךָאנ טסכוז | ןוא טסציז וד

 .ןעניימ ןופ ?מיש .םעדי טסקינייר ןוא

 .רענייר ןוא רעקירעיורט רעטרעוו ןרעוו'ס
 א

 יי 1
 ידע : 4 .

 ,רענייּב יד ןיא ןיירַא ריד זיא טכָאפ) ענעטלאשרַאפ יד



 ,טכַאנ יד יוא
 .טכַאנ יד ָא
 ,טכַאנ יד ָאהָא
 ,טכַאנ יד ַאהַא

 .,ןלאווק עקידרעייפ ייּב
 ,ןֿלַאדנַאוװיטכיל עטיור
 ,ןלַאריּפכ ענעלָאטש טימ
 ,סָאלש ַא סיוא רימ טגניז
 ,םעציוג ןיא ןוא םעציוא ןיא
 ,ןצַאיַאּפ-טכיל עלעג
 ,עיזולַאדנַא רעליטש ןיא
 ,ןצַאלַאּפ סיוא רימ טגניז
 ןלויִז טימ ןוא ןלייה טימ
 ,ןלַאװַא ענערָאמרַאמ ןוא
 .,ןלַאסַאוװ-טכיל עיולּב
 - ,םייה ַא סיוא רימ טגניז

 ,ןענַאטעַאפ ,ןשטָאק טימ
 ,ןלַאטש עטקַאּפעג-לופ
 ,ןלַארָאק-טכיל ענירג
 .ֹוצ ַא סיוא רימ טגניז
 םעציוג ןיא ןוא םעציוא ןיא
 ,ןלַאּפָא-טכיל עטלַאק
 -- ןלַאטש עלַא ןענערּב
 .סיורג ַא זיא רעּביױצ יד ליטש
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 ,סיױרַא זיא רעסַאו עצנַאג

 ,ןלַאנַאק יד ןציילפ

 ,ןלַאנַאּב יד ןעמַארג

 --- ןלַאקָאּב יד ןעמיוש

 -עצ עטלפייווצרַאפ ןעלּפַאצ רעקעלג יד
 שינעגנילקעצ שינעגנוזעצ עטרעקַאלּפ

 -סיוו רעצנאג רעד רעּביא שינענניוושעצ

 רעד ןיא .שינוהוּת שינעטסוּפ שינעט

 טכַאנטימפיט רעיולּב

 .זיא ןַא םיוא רימ טגנילק

 ,לקניוו ןיא טליונקרַאפ ור ליטש

 .ךַאלפ ןוא קיטכיצ ּבוטש

 ,ןענידרַאנ יד ןניווהאפ טניוו ַא לָאז

 .ןענידרַאנ ענעלָאטש עטרַאּפשעגנייא יר

 ,םיוצ ןיּב ךיא

 םיוּב םעד םַאצ ךיא

 םיורט םעד (ןגָאז ךיא לָאז) ןוא

 ?םיוש-רעסַאוו םעד ןוא

 םעציוג ןיא ןוא םעציוא ןיא

 ןטניוו עליטש ןעגניז

 --- (וקירעקוק רענעה עלַא) --

 -- ָאטשינ ןיוש ןוא ןעווענ טשרע

 .ףיוא ןַא סיוא רימ טגניז

 ןיא לָאט ןוא גרַאּב ,ןטלעצענ עלַא

 ,ןטספיט ,ןטספיט ,ןטספיט

 .למירד ,טרָאװ ןרע

 .ץלַא טימ ןּפינקרַאפ שיריל ךיז זומ ןוא ליוו ךיא

 ,טעּפש ןיוש זיא סע

 .ןגָאלשעג עפלעווצ ןיוש טָאה רעגייז רעד

 ,טכַאנ רעפיט ןיא דיד וצ יירק ךיא

 ,וד עטלייוורעדסיוא
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 --- ןטירעגנָא םי ןופ ןיּב ךיא שי

 3 2 עס ! א א יש עי יי דג
 = טא א יב א יש יי '' 14 א 2 ראט ר עק ירא יט א יי ימי א יו

 ,לַאשי רענירג ןיא ,טשטנעּבעג ייז

 .וק-ירהעק-וק
 ,טקילפעצ ןוא ןסירעצ ןיּב ךיא

 - .טּבױטשעצ ןוא טלציּפעצ |
 ,שינעפיט ןייד וצ ףור ךיא
 א | - .טּבױלרעד ןיא סע ּביוא

 6 ' . . ' ןרקארעמש טימ רעגניפ עניימ ןעגנָאהַאּב ּבָאה ךיא .טעֶאּפ ַא ןיּב ךיא
 2 יא .ןלַאדעמ טימ ןטסַאק-טפורּב ןיימ ןוא
 : ר : ,ךיז גיונרַאפ ךיא
 4 | | ,ךיז גיוּברַאפ ךיא
 צו ..טצעזעגרָאפ טרעוו עדַאנערעס ןיימ

 ןּביוש ענייד ףיוא טכַאנ עליטש יד

 .סיוא טפַאשדנַאל ַא טלָאמ

 ,ןּביױט יד יװ ,ןעלּפענ עניילק
 ,זיוה ןייד ףיוא ןעור

 - = טַאריּפ רעקידרעייפ ַא

 .ןטימענסיוא זיוה ןייד ּבָאה ךיא

 טרַאװעג רימ ףיוא טָאה סע ואוו ,?סעג קיטייז ַא ןיא ןיירַא ןוא

 ּבָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד ץלַא ןוא ,גַאלשרָאפ ַא טימ לדיימ ַא

 טי -עג ןוא ןנעלעג ןיא סָאװ ,דלושמוא ןייד ןקעװו טלָאװעג טשינ

 2 .טייז ַא ףיוא טלמירד

 א ?טמולחעג וטסָאה סָאװ ןופ

 (קילייה לָאמ יירד ,קילייה)

 ,טייז ַא ןָא ּפֶא טערט ךיא
 ,םולח ןייד טימ טסּפָאלש וד ןעוו

 טסרעגנַאװשרַאפ וד ןעוו

 ,רירַאּב ןטכַאדעגסיוא ןיא
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 רעונג ןפיוא רנַאמ רער
: 





 טניירפ רעשילָאכנַאלעמ !יימ
4 

 ,עקשיק רעטדמשעג רעד טימ טניירפ רעשילָאכנַאלעמ ןיימ
 ץטלגערּפעג ןוא סעמויצ-ןריימ ,קיטשפיּב ,סעילּפָאטרַאק טסערפ סָאוװ

 .,רענרעה

 ,תושמשה-ןיּב ןדעי טפַאשקנעּב טיול ַא ךיז ןופ סױרַא טיג

 ,לטיוּב-ןסערּפיצ ןוא סעזיּפ-רעּברָאל ,רעטרעוו-רעּביוצ ןופ

 טלושעג ןוא שירַאקעטּפַא טפירט סָאװ

 .סָאמ ןוא גָאװ טימ

 ,רעטַאלּפ-רעדיילק םענעדייז ןופ ךרָאש
 ,םוינעווע עיולּב ,עליטש ףיוא ןרַאנָאפ עקידנעגניז

 -- ןטעּב עטקיטלַאװגרַאפ ןופ קירּבַאפ-עּביל

 טלטרעצרַאפ ןוא טזיורקרַאפ ,טזָאלרָאװרַאפ שיריל טרעוו ץלַא

 ,רעסערפ ןטנוזעג םעד ןופ .יירעניּפש-רעטרעװ רעד ןיש*

 ,ןטיטעּפַא ענייז עלַא טסייוו סָאװ

 ,דנַאש רעקידנענָאמ רעד ןופ ץוח ַא

 .טלעטשרַאפ םיא יז טָאה רעדיינש ַא סאו
 --- רעדנַאנַאטימצלַא ןעילּב ןָא טּביוה'ס זַא ,רעמוז

 .,ןטיורּב יד ,ןטיױש-סעּברַא יד ,ןסּביױא יד זַא ,טניירפ ןיימ טסייוו

 ,ךעלרעּפניװ יד ,ןּביורט יד

 ,גנַאזעג ןייז רַאפ ןעגנַאגעגפיוא ןענעז

 ,ריל-רעמוז סָאד ןעגניזרעּביא לָאמַאכָאנ לָאז רע ידּכ

 -ןח טימ לשינעעזרַאפ טרעקיוהרַאפ ַא ,ױזַא ןיוש טלגָאװ קסָאוװ

 ,ךעלעּבירג

 ןעמוקסיורַא הנבל יד ןעזעג טָאה רַאנ רעטשרע רעד טייז

 ..םי םעד ןופ עקידרעייפ ַא



 ,םרַאּב טימ לופ ןיא טכַאנ יד

 ,רענייּב ?קעּפ ןייז קעװַא טניירפ ןיימ טגייל טעּב טרַאה ַא ףיוא ןעוו

 ,ךעלעגענ ,גנירמיצ ,רעּבגניא ,ןַארּפַאז טימ לופ ףָאלש ןייז טרעוו

 .ץרעוועג שילננע

 .עיּבַארַא ןופ ןצרעוועג ערעדנַא עלַא ןוא

 ,םיא ףיוא סָאװ ,ץלַא טימ םיוּב רעד ?ייוו

 .םיא רַאפ זיולּב יו ,שרעדנַא טשינ טשיור

 ,ףוס ןלענש םער טקידניקעגנָא ןרצשלּב טָאה סָאװ ,טנַאה יד ןוא

 :טפירש ַא טנַאו רעד ףיוא טרעייפ

 .טעָאּפ טור ָאד

 .רעטּבלַאזעג רעד

 .רעקיגַאמ רער

 סּפָאלק ַא ןסעפיוא ןָאק סָאװ

 .קיריל ןּבענ ןוא
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 קערגיסקיא וּופ טוט םעד ףיוא

 ,טנעה יד ןשַאװעגּפָא ןוא היול רעד ןופ קירוצ

 -רַאפשינָאלוװייט סָאד טעלגעג ןפנָארּב-קנורט םעד ךָאנ רע טָאה

 לדרעּב עטציּפש

 .קיצנוק ןוא טלַאק דייר טימ ןרילגנָאשז ןעמונעג ןוא

 ןוא טרײשעגּפָא ןיוש זיא קערגיסקיא ,טגָאזעג רע טָאה ,ללּכה

 ,טשיװענּפָא :

 רע טלָאװ ןוא רעָאטשינ ַא ןיוש זיא רע

 :ו ,בורק ַא רעדָא לאוג ַא טזָאלענהעּביא שטָאכ

 ,לָאמקנעד ַא ןלעטש טפרַאדעג ייז ןטלָאװ

 ,שטנעמ ןוָאלנעמַאנ ןטנַאקַאּבמוא םעד ,םיא רַאּפ

 ,ןדנעוושרַאפ רערט ַא לָאז סָאװ ,רעוװ ןייק טשינ טָאה סָאװ

 ,הבש ַא ןגָאזכָאנ םיא לָאז םסָאװ

 -- גננורּפש ןטנַאװעג םעד טכַאמענ ךַאד ןופ טָאה סאו ,םיא

 ׁש ,זנוא ןופ קערגיסקיא קעװַא גנוי ױזַא

 טשינ ,רעטנַאקַאּבמוא ,רעזָאלנעמָאנ רעד ,וויטקעלַָאק רעטנלע רעד

 .רעטנייווַאּב :

 (לררעּב עטציּפשרַאפ-קידנטש סָאד קידנטע?ג) קלָאפ סָאד ?ייוו יה

 ,תומשנ עשינָאנילָאּפ רַאפ ץרא ךרד טָאה

 ןרָאװעג ןפַאשַאּב ךיילנ ןענעז סָאװ ,ן?עז ענעטעמַאס ראפ

 .געט טימ טַאז ןּברַאטש וצ

 עכלעזַא זַא ,טסייוו קלָאֿפ טָאר

 ,טפוש םוצ טעֿפױרַא ךיילנ ןריצַאּפש

 .טנורַא טנורנּפָא ןיא ןלַאפ ןוא ןרעדינ ערעדנַא עַלַא ןוא

 ןטלעש ןענעק לָאז סָאװ ,םעלּב ַא ןעמ טמענ ואוו
* 

4} 0 4 = 0 

54 5 2 

 -רא

3 



 ןטנעמונָאמ ךיז ןלעטש סָאװ ,עטלייוורעד-קיצניוו יד

 .ןטלעוו עדייּב ףיוא

 ,ןעײלַאּפ עטעװעצַארּפעג-דמערֿפ --- ָאד

 ,ןענָאטעַאפ ,ןלַאטש ,סָאלוװ

 ,ןיול רעייז ייז ןגירק ןּביױא ןוא

 גנוליקרַאּפ ןופ סרעטָאנרעּפיּפ ןטיהרַאפ רַאפ

 .גנוליּפשרַאפ טימ ןשידקע ןגרָאזַאּב רַאפ ןוא

 ,עכלעזַא תומשנ עלינַארפ ןַארַאּפ

 ,סנטָאש ענעקָארשרעד יו ,ןּבעל ןופ טנעוו יד ייּב ןכיילש סָאװ

 ,טשינ ךיז ןרעּפכורּפ ,טשינ ךיז ןעלפּכ סָאװ ,עכלעזַא

 ,ןעמַאזוצ טשינ ךיז ןגייל ןוא טשינ ךיז ןלייט

 ,סנייא ןופ ךָאנ רעקיצניוו ?סיּבַא ןענעז סָאװ

 ,דניר ןייק ןוא דניק ןייק רעּביא טשינ ןזָאל סאו

 ,טנוה ןייק ןוא ץַאָָא ןייק ןופ טלדניירפַאּב טשינ ןרעוו

 .טנורא טנורגּפָא ןיא החמש טימ ןעייג סָאוװ ,עכלעזַא

 ,ןרָאי ןופ רענערט-טסַאל רַאפ ייז ןענעז סָאװ

 .ךעלטנעה ענעריּפַאּפ סָאריּפַאּפ טימ ןשינעפעש ענעײלעצרָאּפ עניד

 ,ךעלנעממוא קיסיירד ןוא ליפוצ קיצנַאװצ ןוא ךס ַא זיא רָאי ןעצ זַא

 ךעלנעט-גָאט ךיז ןשעל סָאװ ,עכלעזַא

 .ןרעוזטשינ רַאפ םיצוריּת דלודענמוא ןיא ןעניפעגנ ןוא

 ,ןּביוא רעדָא ןטנוא ,ץיּפש ןפיוא ,רטנעצ ןיא ואוו-ץעגרע

 ,טָאּבָאר רעשירטקעלע רעד טייטש

 ערטקעל ליפוצ םענייא טיג

 ,קינייוו וצ טימ ןרעדנַא םעד טלייטרַאפ ןוא

 ,ןליוונּבעל ןוא ןּבעלנלעװ םענייא

 ,ןליוורעדיוונּבעל ןרעדנַא ןַא ןוא

 ,םלוע ןודא ןעגניז וצ םיטש ענייש ַא ןוא דרָאּב ענייש ַא םענייא

 ראי עטרעשַאּב עכעלטע יד ןעיידרַאפ טשינ ןָאק רערעדנַא ןַא ןוא

 .טנורַא טנורגּפָא םוצ םיא טיצ סע רָאנ ןוא

 -ןַאקַאּבמוא ןַא ,רעטנָאלקַאּב-טשינ ַא טקנַאצעגסיױוא טָאה ױזַא ןוא

 .טַאדלָאס רעט
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 ,ןזָאלּבענקעװַא טָאה טניוו רעד סָאװ ,לסעּפע ןַא

 ןּביוהרעד-ךיוה ןּברָאטשעג זיא רעטייווצ ַא סָאװ ,גָאט ןּבלעז ןיא

 ,?ייאמיוּב רעטונ יװ ,ןעמָאנ ַא טימ

 ,ןגעוו הואנ ןופ טָאה רענעי סָאװ ,העש רעּבלעז רעד ןיא

 ,ענמורט רענרעצליה א ןיא ןּבָארנַאּב טזָאלעג ךיז ןופ עקיפונ סָאד

 ,ןרָאי טימ רעטַאז ַא ,רענעי סָאװ ,טונימ רעּבלעז רעד ןיא

 ןרָאפעג ןוא שטָאק ַא טּפַאכעג טָאה

 -- טפוש םוצ טעפיורַא

 סיפ יד ןּביױהרַאפ קערגיסקיא טָאה

 ןלַאפעג החמש טימ רעטּבעלטנַא ןַא ןוא

 .טנורַא טנורנּפָא ןיא



 6 ק יא
 הי רייע

 סעגָאכ עצרַאװש

 ,לַארּפ ַא ןוא ריר ַא ,פירקס ַא

 ריט רעד ןיא ּפָאק םעד ןײרַא טקעטש רע |
 -- ןרימַאלקעד לַאנ טימ ןָא טּביױה ןוא

 סעגָאכ עצרַאוװש ןלַאּפעגנָא ןענעז'ס ,רָאוװרַאפ-

 םיטפוש יד סעגָאט ןיא ,טלעוו רעד ףיוא

 | .ץיטסוי סיוא ןלייט-
 ,ןגעק ןענעז סָאװ ,יד ץישַאּב ,טָאג

 ,רַאפ ןענעז סָאװ ,יד ייס ןוא-

 טניריּבַאל ןענעז רַאה ןופ ןזירּפַאק יד לייוו
 .קַאמשעג ןייז ןופ טניוו םעד ןפערט וצ רעווש זיא'ס ןוא

 ,טפַאשטניירפ רעדָא רעװַאשז-לייװגנַאל ןרָאנ ןופ

 ,לָאמטפָא קַאה ןייז טלַאפ-

 ,טייקכעלטרעצ ןוא עּביל טימי

 .רבח ןקינעּפשרעדיװ ַא ןופ זלַאה םעד היוא

 ,סעלַאװיטש עטציוושרַאפ יד סיוא טוט רַאה רעד

 עקּפיּפ ַא טיצרַאפ ,ךיש-קעטש ןיא ןיײרַא טכירקי
 סיִלַא יו ,ןיירַא טלַאפ ןוא

 | .דנַאל-רעדנואוו ןיא

 ,םיא ןּבענ ךיז טעילוט ךעליורטרַאּפ- |

 .סגנוי ַא ךעליורפ-ּבלַאה ןוא קיקערש-ּבלַאה

 ?ןוילת רעכעלטרעצ ,רעּביל ,טערומכרַאפ ױזַא סָאװרַאפ
 .ןעיירעּבייוו ענייד טימ ךימ ןזיּפש וצ ףיוא רעה ---
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 א שי אן רע 4

 טא 2 ראטע עא א
 ערע ֿ 4 אה 0 א שטייט

 א ְו : א צז טא א וו שי יא יא א

 1 יא : : || א װ 0

 :. ו א ֹו אט : : טא
 טאפ ויש 1
 אש טל ֹ

 : ו א

: 

, 6 
 א 8

 ו | 2 שא .תוחוּכ יד רעּבױא םיא זיא'ס

 / .ןעיירש ליוו רע
 .ןלערפ יד זלַאה ןפיוא ןעלטרעצ רעגניפ עזעוורענ עריא
 ארומ טגירק ןַאמ רערעווש רעצנַאג רעד
 | ,ןלעו טימ םערַאה םעד רַאפ
 .ּבייו ןשלריימ םעניד םעד ןיא טזיורּב סָאװ
 .ןגיוא עקירעגנוה טימ םיא טעּב יז
 ,טלעווקע ןגיולפעג טלָאװ רע

 ןכערּב רענייּב עטלַא יד רעּבָא

 טַאטש ןופ ןייזליואוו םעד ןגָארט ןופ

 .סעציילּפ ענייז ףיוא

 ץוש ךיז םורַא ןּבָאה ףרַאד רע

 .רענעמ עקרַאטש ןופ

 טלָאה טָאה רע .תוצע ןרעה ליוװ רע

 רענעט יד ןּפַאכ ןֹוא ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ וצ

 ןיא טלָאװער רענעטלַאהַאּב ץעגרע טעילט'ס ּביוא) ,דייר ןופ

 (גַאלשרָאפ ַא 2
 !ןײטשנּבלַאֿפ רבח ןרעייט םעד ןפור ןעמ לָאז .גנולק ַא

 =! ןסָאשרעד --
 !ןײטשנטלַאװ !ץייטשנטלַאק !ןייטשנטלַאה

 !ןסָאשרעד !ןסָאשרעד !ןפָאשרעד ---

 --- ?צפיז שיפָאזָאליפ ַא ןוא עקּפיּפ ַא טיג רע !ענדָאמ

 ו סיוא ייּפש ַא רע טינ --- ןּבעל ַאזַא טימ ,יופ
 : ,טוּפַאק טנייה ןוא ןעווענ ןטכענ --- ץכעייּפש רעטיּב
 םיא טהלילד יז ןוא ךעלטרעצ טרעוו רע

 ,רָאה יד רעּביא רעגניפ עקידרעייפ יד טימ

 !ןֹּבָאה ןעמ ףרַאד טומ רָאנ !טומ

 עטיוט יד ןּבָארנַאּב ןעמ טעװ ןגרָאמ
 -- ןעיירש ןלעוװו רענייּב ערעייז ןוא

 .סומאטולַאס ירוטיראמ

57 

 גאר שאדט ָו טיט : יי יין 0 א 4 א : : . 0 : 0
 טז יי 1 1 עב שער 4 יז יש א יי ר ר יי יהי שש עד טפא בעי טרעיד





 אשי לא שא שאו
 א שריי

 : . 7 וש י / ו

 װ
 יו

 ייֵליּבּוי ןכָאנ

 ,ײלרעלַא ןעייוו טליּפשעג םינּפ ןייז ףיוא ןּבָאה טכיל-ןּפמָאל םייּב
 .ןּפמַארק ןיא ךיוּב ַא יוװ ,ןעזענפיוא טָאה'ס זַא

 סרענָאג עטלַא יו ןענעז ,ענעריוּבעג-רעוװש יד ,ןעקנַאדעג יד

 ,סייווש ךעלכייט ןיא ןעמואוושועג

 .ןשטיינק עשיטקעלעטניא יד םורַא

 --- רעּפרעק רעד

 רענלָאק רעטיירּב ַא ,ןזיוה רָאּפ ַא

 --- ןגיוא עקילַאשזניק - טרעוװַאשזעגוצ ןוא

 עלַא יד רַאפ סעפעג עצנַאג סָאד

 ,סעיצקַארטסּבַא רוטַאינימדטָאנ

 ,ןעיירעּבלעזסָאד ערעדנַא ןוא ןיז ,המשנ יו

 נָאזוצ ןקידנרערט ַא טימ טרעקַאלפעג ךַאװש טָאה

 .טייקכעלּברעטשמוא ףיוא
 קירּב ַא טיוּבענ רע טָאה למירדסנַארט ןופ

 ןשינעסעגרַאֿפ ןוא ןעקנעדעג ןשיווצ

 .טרעוו ןייז ןרימארנעד ןוא ןשטייטרַאפ ןעמונעג שישטייט ןוא

 ,ןפאלשעג ןוא טכרָאנשענ טָאה םורַא ץלַא דנערהעוו תעּב

 .ןפַאשעג ןוא טכַאוװעג ךיא ּבָאה

 ןַאק ןעמ סָאװ ,ץלַא ןָאטעג ּבָאה ךיא

 .ןַאמסטייּברַא םעד רַאפ

 ,טמַאעג ,ןגָארטעג םיא ּבָאה ךיא

 .טמַאסעג ןוא ןגָאװצעג

 ןַאטענ טכילפ ןיימ ןעּפ רעד טימ רעמיא ּכָאה ךיא

 .ןַאמסטייּברַא ןדימ םעד רַאֿפ
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 4 ,ליטש ןעייטש רעדער עלַא טעמּכ ,קיטור ,קיטנוז)
 | -ירעטעמעס ַא ןופ רעטצוּפעגסיױא ןַא טייג ןַאמסטייּברַא רעד

 א .גניטימ :
 .ּפַאט ַא שינושמש יז טיג רע ,טייטס דיּפמע יד ייּברַאפ טנַאּפש רע

 .עקנותח ענייש ַא ןליּפשּפָא ָאד רע ןָאק ליוו רע ןעוו

 ,ענשטעטַאטס ךיז ןעיירד ןלימָאמָאטָא קיטנוז יד

 ברע ןיא סע ,קיאור-קיקערש זיא סע

 .לסיירטפיוא ,ךושטפיוא ,זיורּבפיוא

 .גניטימ-שטנערּב ַא ןופ טייג ןַאמסטייּברַא רעד

 טנוה-טולב ַא יו ךָאנ םיא טפיול עיצולָאװער יד

 :טרָאװ ןּברַאה ןטימ לָאמעלַא נערפ א םיא טיג ןוא

 -- -- ?ןעוו

 -- טלביימש ןוא רעקוצ-?דנַאק לקיטש ַא םיא טפרַאװ רע

 גניד-שניוו רעטייּברַא םעד שיװ ַא טינ רע
 ,עילָאּפָאמסָאק רעקידקיטנוז רעצנַאג רעד טָארד ןוא
 (-- רעקרַאטש ןייז רָאנ ןשוו זַא

 ,שידיי וצ רעּבירַא שישטייט ןופ

 'ׂ .ןענייוו ָא-ױזַא ןָאטעג רע טָאה
 ,ייליִּבוי ןיימ טלעבויעגּפָא

 יירעטניט ןיימ ןנעוװו ץנעװקָאלע עטריצירּבַאפ יד
 1 טלדיפענּפָא ןוא טצנַאטעגסיױא ןיוש זיא
 שה ןופ עיצַאניּבמָאק רעסיורג רעד ןיא
 ,יירעדערמיוש ןוא גנַאזעג ,ץנַאט

 : ,קידרעװָארט-רעטיּב ױזַא זיא ןילַא רימ ןוא
 4 / .םירעדעג יד ןיא רימ ייּב טנייוועג טלָאװ לדיל-סקלָאפ ַא יו
 6 ,טייקכעלּברעטשמוא ןיימ טלריפענסיוא טָאה דניק-רעדנואוו סָאד ןעוו
 : לַאש רעשיקרעט ַא טימ טלקיװעגמורַא ךיז ךיא ּבָאה
 ּפָאטרעייפ ַא רעּביא טצעזענקעװַא ךיז ןוא

 ,טפעהעג ַא ןטפעהסיוא

 ,טכַאדעג ַא ןטכַאדפיוא

 .טכירעג ַא ןטכירפיוא



 2 בבא ר 4 טאל

 רענייש ןוא ליטש רעּביױצ-רעּביצ

 .רענייוועג-טכַאנ טימ ןטייר וצ טמוק

 .רענייא רָאנ ךיא טלמירד-?מירה

 ,טלניררַאפ יוקּב סנדָאל עֶלַא

 .טלגיזרַאפ יוט ןזָארג עֶלַא

 .טלגיווהַאפ טיוט הטימ ַא ןיא

 ,ןשָאלענ ךיז טָאה םַארג רעטצעל רעד דנערהעוו ןוא תעּב

 .סירנַאּב-ייליּבוי ַא ןנָארטענוצ םיא שזַאּפ ַא טָאה

 טגיילעגרעּבירַא שזַאּפ םעד דמלמ רעטלַא ןַא יו טָאה רע

 .טשזַאּפעגנָא םיא ןוא

 ,יױזַא-טַאלנ זיא סָאד זַא ,טשטייטרַאפ רע טָאה רימ

 .רוטַארעטיל רעשיזיולק רעד רַאפ ץרא ךרד ןקעוו וצ ידּכ
 ּפוז-דובּכ ַא ןגָארטעגנײרַא םיא טָאה טסניד יד

 .טעשטּפָאלכעגסיױא סע טָאה רע ןוא

 ןדניּבּפָא ןעמונעג רימ רַאפ ןוא טמעראוװעצ ךיז טָאה רע

 .לָאמַא-ָא ןופ סעּביל עטלננעטסעג-טיור ענייז

 .ןצכולשעג עקידלצפיז ,עטכַאז ,עטרַאצ

 .קיטנַאמירָא

 רעמַאזניוט ןוא רעמַאזניױּב שיריל ַא רע

 .טייקיּביגבָאנ ןוּפ םערַאה ַא עלַא ייז ןוא

 ,רעּפרעק ןיא טציּפשרעד טשינ ּבָאה ךיא סָאװ

 ,טסייג ןיא ןרעּפרעקרַאפ לָאמַאכָאנ ךיא לעוװ

 ,עמַאמ ַא יו לָאז סָאװ ,עמַארד ַא ןיא ןיימ'כ

 ,ָאנד ןזיּב ןּפעשפיױא ןוא ןעמענמורַא ץלַא

 .ןענעגעזעג םייּב טנַאזעג ריס רע טָאה

 ,לריילקרעטנוא ןסיררַאפ א ןיא ,טסניד יד טָאה ןסיורד ןיא

 רענייזַא ןעצ ןיוש זיא סע זַא ,טיורטרַאּפ רימ

 ,ןריטרָאּפאר ,ךעלנייוועג יוװ ,ןיוש םיא זומ יז ןוא

 םורַא ןיא ייּברַאפ טרישרַאמ קלאפ עצנַאג סָאד זַא

 .ןעגנילק רעקעלג ןוא

 ,עיזַאטנַאפ עטעיארטסעגנָא ןַא טָאה ,רַאה רעד ,רע
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 שי טיישט יא.
 : זה א יי



 עי |
 : טא ;

 יי
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 רעה ןוא ןיה ךיז טניוו רע

 אמעג טלָאװ ןעמ ןוא
 רעקעלג יו

6 

 טכַאנ רעטעה רעד ןיא זינ



 טעָאּפ רעטיוט רעד

 -- טיײרדעגּפָא ןניוא יד ןיא טכיל סָאד

 .שינרעטסניפ טימ ייז ןרעקַאלפ

 טייקנגָארטעגּפָא יד ןוא םינּפ סָאד ןגיוצעגנייא

 ,טייז רעקניל רעד ףיוא טעוועצינענרעּביא

 .לסיּבַא ךָאנ ןטלַאה לָאו סע זַא

 ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ ,רענעּברָאטשעג רעדימ ַא ,ןייֵלַא

 ,עקידעּבעל ןשיװצ ןעלנילק ךיז

 .הזה-םלוע ךָאנ ןגירק ןוא ןרַאנוצּפָא ודּכ

 ,רעלצניקצרַאוװש םייּב יו ,טנעה עווַאוװשז .יד זיולּב

 ךעלעקצַאצ ןכַאמ ןוא טשינ ןעור

 ,סעקיימעליּפש עקירעּבעל ןוא

 ,הרובק וצ ןיילַא ייז רע טריפ רעטעּפש ןוא

 -- טָאג ַא סיוא ךיז רע טרעש לווָאט ןּופ ןוא

 -- לטלעוו ןקידקזוח ןרעּביא רַאהרעּבױא ןַא

 .לּפעק ַא רַאפ רעגייז ַא טימ

 -- קיטקיט :טָאנ רער טכַארט

 ,תובשחמ סנטשרעּביוא םעד ןּפַאכ וצ טכייל םיא זיא

 ,סיוא ןטעּב רעּכיװ עטלַא ןוא

 טייקמערַאו ךעלטשער טימ סיוא ןטעלנ

 ,ןָארט ַא םיא רַאפ

 שינעלעוו רעקידרעקַאלּפ טימ ןעגניז ןוא

 ,ןַאמ ןטיוט םעד רַאפ דיל-ןיורק סָאד

 .לָאמַאכָאנ ןּברַאטש טעװ רע זַא ,טפייוו סָאװ
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 ןענרעל זָאק ןעמ סָאװ ןּוא אצנעדַאק

 טוט זייז ןּופ

 .ּפערט יד ןעגנַאגעג ױזַא זיא רע

 סקעז ןוא ףניפ ןוא ריפ ןעגנַאגעגּפָא

 .ןַאמ ַא ןָא םיא טנגעג גיטש ןטעּביז םייּב ןוא

 ,קירוצ טזומ ריא ;ןַאמ רעד

 .טעלָאטסיּפ ַא ּבָאה ךיא ,שטייּב ַא ּבָאה ךיא
 ,טכַאמ ּבָאה ךיא ,רעוועג ּבָאה ךיא

 .רעטנורַא קירוצ ןייג ןעמונעג רע טָאה

 טָאה ןעמ ןעוו זַא ,רע טכַארט

 ,רֶָאי קיסיירד וצ ןעגנָאהעגפיױוא ןַאצנעדַאק

 ,לטנַאמ םערַאװ ןגייא ןַא טַאהעג ןיוש רע טָאה

 .,שרוי ַא טַאהעג רשפא טלָאװ ןוא בייוו ַא ,זיוה ַא
 .עינַאֿפעצרַאמ ןופ גינעק ןרָאװעגנ טייצ רעד טימ טלָאװ סָאװ

 .ןענונרַאפ טשינ קילנ סָאד םיא ןעמ טָאה

 ? רעוו

 .טכַאמ טימ ,רעוועג טימ ןַאמ ַא

 -- טהנעטעג טיוט םעד רַאפ טָאה ַאצנעדַאק

 ,קידלושמוא זיא רע זַא ,טשינ

 .עטָאלּב ןיא סָאד

 ,םעד ּבילוצ טּברַאטש רע זַא ,טהנעטעג טָאה רע

 .ןגיוא עיֹולּב עטונ טָאהעג טָאה עמַאמ ןייז סָאװ

 ,טקנעדעג טוג טָאה ַאצנעדַאק

 ריּפַאּפ ?קיטש ַא טניײלעגקעװַא לָאמַא טָאה רע יװ
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 .גילפ ַא ןופ געוו ןפיוא
 קירוצ ףיוא ןעווערעק ךיז טזומעג ךעּבענ טָאה נילפ יד
 טכיירגרעד טשינ לָאמנייק ,ןייז ןָאק ,טָאה ןוא
 .טרָא עטקנעּבעג סָאד

 :טנַאזעג יא רע טָאה טכַאמ ןופ שטנעמ םוצ

 .עיפַארנָאיּב עצנַאג ןיימ טייּב ריא זַא ,ןייז רשפא ןָאק סע

 ?תוירחא ַאזַא ןעמענ ךיז ףיוא ןעד ריא טנָאק

 ןגָאז ןעמוק רימ ריא טנָאק ױזַא יו

 ?ףױרַא יינ ךיא .ןעוו ,רעטנורַא

 -- רימ רעּביא טמיטשַאּב ךייא טָאה רעוו

 ?םָאמסָאק ןופ ניטש רעטנעצ רעד ףיוא ,ריא

 .רעטנֹורַא ןיינ ?עוו ךיא ,טוג

 .ךיז טכַארטַאּב ןוא ךיז טקנעדַאּב רעּבָא ריא

 .ןטרַאװ ןוא ןטנוא ןציז לעוװ ךיא

 ,ןרעוו דימ ?עװ ךיא זַא ןוא

 ;לעטָאה ןקיליּב ַא ןיא ןפָאלש ןייג ךיא לעוװ

 ,לָאטיּפש ַא ןיא -- ןרעוו דימ רָאג

 -- ןרעוו דימ-דימ רָאג

 .ןּברַאטש ךיא לעװ
 .טיוט םעד רַאּפ רימ וצ טמוק

 ,שטנעמ רעטנָאנ ַא רימ ךָאד טנעז ריא לייוו

 ,געט עניימ טעווערעקעג ךָאד טָאה ריא

 .טכַאמ ןוא רעוועג ,ןטעלָאטסיּפ ןופ שטנעמ
 ,הריטּפ רעד רַאפ ןָאט שוק ַא ךייא לעוװ ךיא .רימ וצ טמוק

 ,עּבלעזסָאד ןנָאז ךייא ןוא

 :רעכַאמ-טיוט ענייז וצ טנָאזענ טָאה ַאצנעדַאק סָאװו

 ןייז ןזומ ןיוש טעוװ עינָאּפעצרַאמ ןיא ,אלימ

 .נינעק רעדנַא ןַא

 .סטעפזריזח ןפע וצ טשינ .טפענרַאּפ רעּבָא ריא

 .ןרעוו טכאװשעגּפָא ךָאנ ןענָאק ערעייא ךעלצרעה יד ?ייוו
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 ץרַאה קרַאטש ַא ליוװ הכאלמ ַאזַא

 .טנַאה עקנילפ ַא ןוא

 ,ןּפיל יד ףיוא רעטרעוו יד טימ

 .ןברָאטשעג ַאצנעדַאק זיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק

 ,עטבישעג יד אמתסמ ךָאד טסייוו ריא
 ,ןלַאדעמ יירה וצ ןגָארקעג ןּבָאה םינילּת ענייז זַא

 ,טרעיישעג ןוא טצוּפעג ןּבעל עצנַאג סָאד ןּבָאה ייז סָאװ

 ,ןוז רעד ןיא טצנַאלגעג טָאה גרַאװשעמ ל?סיּב סָאד זַא ,ױזַא

 .סטכער סעּפע יוװ

 .ןינע רעטרעטנַאלשרַאפ ַאזַא זיא ןּבעל סָאד !רעניימ טָאג

 .ףארט זיא קילג עכעלשטנעמ ?סָאד

 ןָאט ליוװ ןוא ןָאט ףרַאד ךיא סָאװ ,סָאד -

 ,?רונ ןֹופ ךרַאמ םענעפָאלשרַאפ םעד ןיא

 .לרוג --- ױזַא רָאנ ךיז טדער סע

 (םעּפע טימ סופ ףניפ) טכַאמ טימ ןַאמ ַא

 רימ רעּביא רע טציז

 רעעזפיוא רעד טלַאוװעג טימ זיא ןוא

 .ןּבעל ןיימ רעּביא

 .סָאװ ּבילוצ ץלַא ןוא

 ,נעווסיוא רערעטכייל ןייק ָאטשינ

 דלוש עצנַאנ יד ןפרַאװ יו

 .ןגיוא עיולּב עטונ יד טימ ,ןעמַאמ רעד ףיוא

 ר



 עי יי 2

 ילד
4 0 
 יא

 לוק סּבײל השמ

1 

 .גייטש ענעדליג ַא טייטש שישרת ןיא

 = .גייפ ַא ןעמעלַא טזייוו ןוא ?שטנעמ ַא טציז גייטש ןיא
 -- וצ לרמז ַא טעפנָאפ ןוא עלדיװָאּפ ,סעמיצ-ןרעיימ טסע רע
 .גנַאטיגניצ --- ךַאמצָאה ןיּב ךיא ,גנַאלעּבעל ,גנַאפרעלדא

 .טכַארּפ רענעדלינ טימ וצ טלַאפ טכַאנ יד

 (טכַאנ רעשישרת ַא ןעז וצ ןשניוועג ךייא טלָאװ ךיא)

 נייטש רענעדלינ ןיא לדיי סָאד רעּבָא

 .גייפ ַא ןעמעלַא טזייוו ןוא קילעשזָאק ַא טכַאמ

 ,רעּבעל עטקַאהעג ,ךעלזמערכ ,סעקטַאל ,סעזורוקוק טסע רע

 :וצ לדנונינ ַא טכרָאנש ןוא

 .גנַאטיגניצ --- ךַאמצָאה ןיּב ךיא ,גנַאלעּבעל ,גנַאפרעלדא

 , יםנױרקַאּב ןרעטש טימ ןרעוו רעכעד רעשישרּת יד זַא ןוא

 ,םורַא ל?שטנעמ עקידנגניז סָאד ּבעוו-ףָאלש ַא טימ טכַאנ יד טניּפש

 : ,ןַאּפש ַא ןופ סיורנ יד הּכלמ תֹּב ַא טמוק טלָאמעד

 ,גנַאזעג ןופ רעכעפ ַא טימ לדיי סָאד ,ףרַאד ןעמ וואו ,טלציק ןוא

 .גנַאטיגניצ-ךַאמצָאה ןקידנפָאלש םעד

2 
* 

 סעלולעלייא עליטש ןופ שטעליוק-רעּביוצ ַא טכעלפ עלהכלמ-תּב סָאד

67 



 ,טוג קידצחרמ זיא ןריי רעשישרּת םעד ןוא

 ,גיוו רענעדליג ַא ןיא יװ ,גייטש ןיא טּפָאלש רע
 --- קילג ןופ טנייוו ןוא ףָאלש ןיא ךיז טקעוויז רע

 .גנַאטיגניצ --- ךַאמצָאה ןיּב ךיא ,גנַאלעּבעל ,גנַאפרעלדא

 .קערש זיא טכַאנ יד ,עלהּכלט-תּב סָאד קעװַא

 ,ןיילַא גייטש ןיא טציז םכח רעד

 ,טנוּבשח ןוא טכַארט ,טעמוד רע

 םולש םיא טינ ןוא ןענַאּפש וצ טיוט רעד טמוק

 ,ןייוועג קיטולּב ןיימ ,סניימ ןּבעל ,ָא)

 (ןיילַא טכַאנ רעד ןיא רעּביא ךימ וטזָאל סָאװ

 --- גנַאזענ טימ םיא טיוט רעד טסירג

 ,גנַאטינניצ --- ךַאמצָאה ,םולש

 ,לירדַאק ַא לָאמַאטימ ןוא

 .ליּפש רעדליוו ַא טיוה רעלעה ןופ ןוא

 ,דיורפ ,בויא ,ענייה ,ןייטשנייא

 ,דיומ רערימדול יד ןוא סוזעי ,יולה הדוהי

 ,גנַאזענ טימ ןעקּפָאה עלַא

 .ַאצַאצָאה ,ַאצָאה ,ַאצָאה

 .גנַאטיגניצ --- ךַאמצָאה

 ,נייטש רעד ןיא ןיושרעּפסנַאמ רעד טימ טצנַאט

 ,גייפ ַא ןעמעלַא רע טזייוו

 ,םיא טימ ,בלול ַא יװ ,טלקָאש ןוא םיזעּב ַא טּפַאכ רע

 ,רעהַא לקָאש ַא ,ןיהַא לקָאש ַא

 (רעּב ַא ןופ ור רעד טימ ןוא ףלָאװ ַא ןופ ורמוא םעד טימ) |

 ,עקיַאדויַאה תמכח רעקידלטפירק-?דיי רעזנוא ןופ ךעלעקניוו עלַא וצ

 -- טניוו ַא ןופ זָאלּב ַא

 .טדניוושרַאפ רעטכַאדט רעד ,םכח רעד ,רעגניז רעד

 .ןײלַא-קיטולּב רעדיוו רע טּביילּב

 ,ןיינ וצ דייס טסיא עקידרעקיוה יד טמוק
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 ?המשנ ןיימ ףיוא ֹוד רעקיוה ,ץיג עטסכַאמ'ס
 ,טפיוז ןעמ ןוא טסערפ ןעפ ,ןעמ טעװעטעקנַאּב רימ ייּב
 ,טפיולטנַא ןעמ ןיהואוו טשינ סייוו'כ ,רנלע רעטסיוו ַא ריט זיא'ס
 ,טפיוטעג לָאמ ןציירד ןרענ ךיז טלָאוװ'כ
 ,טעכרַאסעג טשינ ךיוא ןטלָאװ םייוג יד ןעננ
 .ןילויפ ןגיוורַאפ ךיד ןוא ריד רעּביא ןכַאװ ָאד ךיא ?עוו
 ,ור-ףָאלש ןטיוט ןופ ןוא ןגיוא יד רע טסילש
 :רעטרעוו עקיאילנ ןפרַאװ רע טמענ
 ,טייקיטציא ןדָאלפ רעקיטש ןסערפ ייז
 -- רעטעּפש ןקידנתיול םעד טלייטעגנוצ קידנעטש ייז ןּבָאה רימ
 ,רעטעדרַאפ עקידלמיירטשןדייז יד
 רעטענ עקידנקניטש יר

 ,סַאנ רעשידיי ןיימ ןופ

 ,העש-ןגרָאמ עטשרע יד טילג שישרת רעּביא
 .אטשינ רענייק זיא גייטש רענעדלינ רעד ןיא
 ,ןוז ןוא ,?גייפ ןוא ,ןזָארג ןוא ,רעטעלּב ןוא
 --- גנַאזעג ןטקנעּברַאפ טימ ןעגניז
 ,גננאלעבעל ,גנַאפרעלדָא
 ?גנַאטינניצ --- ךַאמצָאה וטסיּב ואוז
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 ר מ ש

, 

 ,רעעמ לקיטש סָאד עּביל רערַאװו טימ טלַארטשַאּב דנָאמ רעד

 ,רעטסנעפ ןיימ ךרוד טעז ןעמ סָאוו

 לוטש-ניוו ַא ףיוא ץיז ךיא ןוא

 ,רַאניצ-ַאנַאװַאה ןקיד םענייפ ַא רעכיור ןוא

 ,רענייד דלעה רעדרוסּבַא ןַא יו

 .רמש רעטעפ-רעטלע רעכעלרע ,רענילעזטָאנ רעּביל
 .ןפיילש יד יורג ןיוש ןרעוו ,עפענ ןייד ,רימ ייּב

 ,ןּבעל ןיימ טעוועדנושעגכרוד דלַאּב ןיוש ּבָאה ךיא

 .רעדנעּב לפיוו ןיא ןַאמָאר ַא םענייד ןיא דלעה עדַאיל ַא יו

 . ,טרעּבליזַאּב רָאה סעמסַאּפ עצנַאנ ןיוש טָאה ליּפש-רעּביוצ רעד

 ,גנערטשנָא ןרעווש ןופ ןעמַאזוצ ךערּב ךיא ןוא

 ,סעלָאנעלַאּב ןוא ןדיומטסניד ענייד ןשיווצ ןעוועצנירּפ וצ

 רעטעפ-רעטלע רעגילעזטָאג ,רעּביל ,טבעלענרעּביא ךיד ןּבָאה סָאװ

 .רעניימ

 ,רייר ענייד טשזַאלּפומַאקרַאפ ּבָאה ךיא

 ,סַאז|ריי רעד ךרוד ןצלָאטש ףיוא ןעגנַאנענ

 ,ןעיִאמטוג טגָאזעג ןוא רעדניליצ ןוא קַארפ ןגָארטעג

 .שוּפיע םעד ןרימופרַאּפ וצ ?סיּבַא ידּכ ,רַאפרעד ץלַא ןוא

 ,דלעה רעטנַאקיּפ ַא רענייד יו

 .ןסַאילַאק ףיוא סַאנ-עקטַאי רעד ךרוד ןרָאפעג ךיא ןיּב

 םעד טרעמשטייטרַאפ ךיוא רעגייטש ןיימ ףיוא ,וד יוװ ,ּבָאה ךיא

 - ,ןָאנרַאשז

 .ךַארּפש-לניופ טדערעג ּבָאה ךיא

 .ןעמורק םעד עקשיפ ןופ ןפיולטנַא טלָאװעג ,וד יו ,ךיוא ּבָאה ךיא

 ןּבעל שידיי ןופ ןייטש םעד ןגָאלשעג טסָאה ,רערעּבױצ ,וד
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 ,עמערַאו ןופ ןרערט עסייה ןסָאלפעג ןּבָאה סע ןוא
 ,רמערפ רעד ןיא טסניד ףיוא ךעלדיימ עכעלקילגמוא
 ---רעטעלּב עטלעגרַאּפ ענייד ןסָאנַאּב ןּבָאה סָאװ ,ךעּבענ תומותי ןופ
 ,עטמעשרַאפ ,ענעסיוטשרַאפ יד
 ,עטָאּפַאק רענעדייז רעד ןיא סָאּבעלַאּב ןופ
 .עטּפַאטעגנ ןוא עטשוקעג רשטסניפ רעד ןיא
 טכַארּבעג ור ?סיּבַא וטסָאה שדוק-תּבש םעד טימ
 ,סיפ עטעװערָאהעגסיױא עדימ יד רַאפ
 ,עמוטש יו ,טנעיילעג ןּפיל יד טימ ןוא ןסעזעג ייז ןענעז לקניוו ןיא
 .עּביל רערַאװ ןופ טמולחעג ןוא טעּפילכעג ןוא
 / ,טכענ ןוא געט ענדיּב ןופ רעלדנַאװרַאפ ,רעּבעג-טסיירט א
 געט עטהללקרַאּפ יד טלדייאעג ןוא טפול-טנלָאשט טכורייוורַאפ טסָאה
 דלעה םעד ןופ ץרעה םענייר-לעגנע םעד טימ
 ,דנָאמ םעד טימ ןוא ענָאז רעד טימ ןוא
 ,רעעמ ?קיטש סָאד טציא ךיוא עּביל טימ טלַארטשַאּב סאו
 .רעטסנעפ ןיימ ךרוד טעז ןעמ סאו

 ,דלעה ַא רענייד ,ןעגנַאנעג ןיּב ךיא
 .עיילַא-קנאטשעג רעד רעּביא שיטָאכיק"ןָאד
 -- ךעלקילגמוא טשינ רעמ ןיוש ןענעז ןדיימטסניד ענייד רעּבַא
 -- טעטעטַארייהעג ןּבָאה ייז
 שילננע ןקידנצלירג ףיוא ךיז ןּבילערַאװ רעטכעט ערעייז ןוא

 .ןליּבָאמָאטיױא יד ןיא
 לקניוו טזָאלרָאװרַאפ ַא ןיא ץעגרע ייז ןופ טייוו ןוא
 ןטרָאגנייװ רעזנוא טרַאווק
 גָאט ןדעי םיא טרעסַאװַאּב ןוא טצירּפשַאּב רמוש רעד ןוא
 ןעיידעגנ ןוא ןיינפיוא לָאז סע זַא ,ןכורּפש עמורפ טגָאז ןוא
 .קינטעמש רעקידנעמולּב רעזנוא
 ,ערעזנוא רעקיסַאלק יד ןֹופ דרעּב יד טלזיירק ןוא טמַאק רע
 ,ךעלסעּבעלַאּב עקידנסקַאוורעטנוא עגנוי יד ייּב רָאה יד טּפוצ ןוא
 .השורי עטיוט רעזנוא טיה ןוא
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 ,עטמיורטעגפיוא ןופ טַאננַאמ רעטנַאמרַאש וד

 ,ןצנטנַאװוארטסקע עטלקיוורַאפ ,,עטדעטנָאלּפרַאפ

 ,רעטכַארטפיוא רענזירּפַאק וד

 ןּבענענּפָא ריד ןעמ טָאה ןטרָאגםלוע-תיּב ןקיזָאד םעד ןיא

 ,רומח תרובק

 ןרעּבעצ ןוא ןרעּביצ סָא ,רענעמ עקירעי-לטימ יד ןוא

 ,רענעמַאר עשירָאטסיה יד ןעיַאקשט ןוא ןעייק ןוא

 .קֶלֶאפ םעד ןופ סָאליװ ןוא ןזירּפ-לּבָאנ ןרעדָאפ

 לפָאנשַאה וילע גנַאל ןיוש זיא סָאװ

 .עהור רעניווע ןיא טרעמורט ןוא טרעמולש ןוא

 ,רעטעפ רעקילעזטָאג ,רעּביל

 זנוא רַאפ הילת ַא ןיוש טיוּב ןעמ ואוו ,זנוא ייּב סָאג א ןַארַאֿפ

 ,ןעמעלַא
 טיור ןופ ןעלנניצ ןוא ןעלגטיז רעגנעז עגנווי

 .רעטיג ערעזנוא ןטסיוװרַאפ וצ טיירג ןענעז ןוא

 ,ןּבעל רעזנוא ןרימָארנַאּפ ,סעקַאמַאדייה יד יװ ,ןלעוו ןעגנוי יד ןעוו
 ןּבענּפָא ןגינעגרַאפ טימ ייז ,רעטעפ רעכעלרע ,רעּביל ,ךיא לעוװ

 .הזה םלוע ןוא אּבה םלוע עשידיי ןיימ

 ,רענייד דלעה רעטרימירג ַא ,ךיא ץיז ?ייוורעד ןוא
 ,ןעגנונפָאה עטעשטשעיּפעצ ,סעּביל עניימ טימ
 רעעמ קיטש ןוא דנָאמ םעד ףיוא קוק ןוא

 ןגייל געט יד לע ךיא סָאװ ,ץנַארק ַא ןופ טכַארט ןֹוא

 .רבק ןטמעשרַאפ ןייד ףיוא

 ,רעקיצנייאנואנייא רעזנוא ,,וד
 .טסינרעדַָאמ רעקיּבייא ןטייצ עלַא רַאפ ןוא רעוויאַאנ רעשידיי

 .רמש רעטעפ-רעטלע ,רעכעלרע ,רעקילעזטָאנ ןיימ ,וד
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 ךָאנ רעליטש

 ,רָאנעג סיורג ןייד זנוא רעּביא ףיוא טייג ץרַאװש ןופ ךָאנ רעליטש

 .טייהנסעגרַאפ רעקיטכיל ןופ ןלַאואו טימ םַאזגנַאל זנוא טלקיוו ןוא

 .גנַאזעג ןיא גָאלק רעזנוא ,םַאזליורג טשינ זיא רעיורט רעזנוא

 גָאט םעד ןיא טיור ןופ ךָאנ רעקידיינש זיא טייקילעזטייל ןייד

 ,גנַאגרַאפ ןופ

 עליטש טימ ריד וצ םיתמ ערעזנוא ןענַאּפש סע טורַאּב יו ,עז

 ,רעטימענ

 .ןרָאצ ןקידלּבעװש ,ןטעילַאװכעצ ןייד רַאפ ארומ ןָא

 .ןטיוו עלַא ףיוא ךיז קידנניוו ןּברַאטשרעד ייז גולק יוװ ,עז

 ,ןטייצ עלַא ןופ רוּכזי רעטלטייקעגנ רעזנוא

 ,יײרּפש רעקיאיוט ,רעקידעּבעל רעד זיא

 .יינסָאדנופ זנוא טקיזָארגַאּב ןוא טשירפרעד סָאוװ

 ,ריד וצ ּביול רעזנוא ןיינפיוא לָאז טנווָא ןיא ןוא ירפרעדניא

 ןיא ןייא ךיז ףוס רעד טגניז סע זייולּפַאטש ןוא ליטש לייוו

 ,רענייּב ערעזנוא

 --ןגיוא טנזיוט טימ זנוא רַאפ קערש רעד טלַארטש ןוא טקיטכיל סע

 ,ריד וצ ּביול רעזנוא ןיינפיוא לָאז

 רעזנוא ןופ טעמרַאּפ רעד טגיל שינעטער ןפיט-טנורנּפָא ןיא ?ייוו

 .ריישַאּב

 .ןייז רעזנוא ןופ רעּביױצ רעד טגיל טײקטעמרַאּפ רענולק רעד ןיא לייוו

 ,ןיימ רעקידנדנעלּב רעד טרעקַאלפ רעּביױצ םעד ןיא ?ייו

 .ןיינרַאפ ןקיטייצ ןיא ןּבעל ןוא טיוט ,ןּבעל ןופ

759 



 בא עי 4

 - ,ור ןייד זנוא רעּביא ףיוא טיינ ןסקַאװ ןופ ךָאנ רעליטש
 ערקירּפ ןוא גנַאלק-רעקעלג ןָא ,עטוט ערעזנוא רַאפ תונמחר ןא

 ,ריירפ רענעשָאלרַאפ רַאפ סמעיווקער
 ,ןייּפ רעזנוא ןיא ךיז ןריצ ןוא רעיורט ןופ גָאט ןיא ךיז ןסיורגנ ריי
 רעלעמקנעדעג טימ ,טייהנסענרַאפ רַאפ רעדיל-קנעדעג טיײנ

 ,טייצ ןגעק טרעצנַאּפרַאפ

 .גָאלק רעזנוא ןּביױטרַאפ םוצ זיּב ןענניז רימ ,ןעגניז רימ ,ןעגניז ריֵּמ

 רעד זנוא רעּביא טרעטעלּב ןוא טנייווצ ןירנ ןופ ךָאנ רעקידפושּכ

 ,םיֹוּב-הבצמ

 .ןייזרַאפ ןוא ןייז ןופ ,ילּברַאפ ןוא ילּב ןופ שיור טיח

 ריד וצ ןנייטש לָאז ,ןרעטעלק לָאז ,ןייגפיוא לאָז

 ,דיישַאּב םעד רַאפ ביול ןוא שינעטער םעד רַאפ ביול רעזנוצ
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 א א א יו 1 לא א יי

 א שא שטיי טאג

 טניירפ רערעייט

 ,טרָאװ עטצעל סָאד טליײשענּפָא ךיא ּבָאה ןטכענ

 ןטיינשרַאפ םעד ךרוד שינעדנעטשרַאפ טקנַאלבענניײרַא טָאה'פ ןוא

 -- ןַאלג

 .וָארג עטדליוורַאפ סָאד טייקיטציא ןופ ,טייקרָאלק עמאזיורג ַא

 ,ץלַא רַאפ ןעמענ עטסנטלַאהַאּב יד ךיא סייוו טציא

 ,טרעקַאעצ ןענעז רעטרעוו עניימ עלַא

 ,טעריוועג דייר עלַא

 ,ןריט עטלַארּפענּפיױא תורוש עלַא

 ,רָאװ טימ ןקיצילּב ןשינעליוהרַאפ יד

 .רָאלק-רעייפ ןענעז סרעטנָאלּפ עטסטנייווצרַאפ יד ןוא

 טריגַאזניז ןוא טדיינשמורק שירָאעטעמ סָאװ ,ץלַא ןוא

 ןכָאװ ןוא געט עטקינייּפרַאֿפ ערעזנוא ךרוד

 .לקניוו ןיא ךימ טפערט

 סרעקיוה עקידווענח ערעזנוא ןניוּב רימ ל?יטש יו

 ,ןטסַאל עלַא רַאפ

 טייקיסַאנ רעייז ןופ ךַארּפש רעד ףיוא סע ןפור רעּבײרשַאּב יד)

 (טייקיסַאּפוצ עשינַאזעטרוק

 ,רעליימ ענעּפָא יד רענטנוה םייּב ןּפוטשרַאפ רימ ,ןעווהסנרּפ רימ

 ,סעטַאפ עלענ טימ ךיז ןשיוװצ ןעלדנַאה ,סדלישטָאר יד ,רימ

 רעריטרַאמ ןעמוטש ןדעי ףיוא ןוא
 א רעריפ א טי יר

 ,יונענ ןוא טַארוקַא סייוו סָאוו ,רעריפ רענולק ַא

 .יוג ןטעכויעצ םעד ןעקשַָאנשרַאפ וצ ױזַא יו

 טייקיכָאװ יד טניק רימ וצ טנָאנ

 ,קיטָארד ןוא קיכעטש



 - ץמעקיטסאל ָא-- - בעל ע עשיריי סָאד 6
 טי ןרָאלאּב רעווש רימ וצ טמוק ===

 א - .ףרואוורָאפ ןא :ו
  ךָאנ טָאה בעל עשידיי סָאד = |

 / א רעפעשַאּב םעד ןפרָאוווצוצ ===
 4 .רעטייוו ןייג ןוא === =
 יא זיא'ס יו ,קיּבייא ױזַא לז, א
 | וייז ןעמ ףרַאדַאּב קיּבייא ױזַא === =
 .,טסיירט ערטיכ ַא ןיא 00 יא 6

 לע ַא יוװ ,ןעוועג יא ןא
 װ יק ָאלק רעד ןיא טלגיּפשעג ךיז ייד :
 8 ..?גיר ןפיוא ריט יד טרַאּפשרַאֿפ א א 1

* 



 רעסַאװ ןפיוא

 ןגעװ עטרַאה עגײד ףױא

 .ײרּפ תורירב עֶלַא ןגיל

 לרוג רעקיצגײא וה רעבָא

 .יילב יװ ,ריד ףיא טסרעװש

 ,טײקטרעשַאּב ןײד זיא סָאד ןוא

 -- טרָאּפשעגוצ ךיד זיא סָאד

 סעקשירק יט קילג ןסע וצ

 .טרָאטװק 8 טימ קילגמוא ןפעש

 ,זָארטַאמ רעטלַא ןַא ןיּב ךיא ,ָאי

 ,םָארטַאּבלַא ןופ רענירַאמ רענעי טשינ

 .דלוש ןייז ןדעררעטנורַא זומ סאו

 רימ ןיא זיא יז רעּבָא ,דלוש 3 ךיוא ּבָאה'כ

 --- טהעטנָאלּפרַאפ ןוא טנייוװצרַאפ

 .סע 'עמ הףרַאד ןעווענימפיוא רָאנ ,ןדעררעטנורַא טשינ

 ,לארשי עמש ןוא יבשוי ירשא ,דיי ַא ןיּב'כ

 -- דייר סעּבָאּב ןיימ קנעדענ'כ ןוא

 עלעצרעה ןייד ןופ ןרעיוט יד ןלָאז ס

 .הרוּת רעד רַאפ ןּפָא ןייז

 .רעסַאװ ןפיוא שזַאנַאּב רעשידיי ןיימ זיא סָאד

 -- לגטענ"ןוָארטַאמ םעד טימ יינ ךיא ןעוו ,טפָא ןו

 -- ןּבעל ןכרוד טייקרעכיז רעקידנעלקַאו רעד טימ

 .סָאװרַאפ א ךימ טרענד

 ,זיוה סנטַאט ןופ קעװַא ךיא ןיּב סָאװרַאפ

 ,ךוטרַאפ סעמַאמ ןופ

 ?דייר-רעּביוצ סעּבָאּב רעד ןופ
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 א 2 א א עט יי עא או
 0 א א 7,

 לה :

 רעדָא) לגילפ ןעוועג סָאד ןענעז

 ?רעקיוה רענעסקַאוועגנָא ןַא יו ,רעמ טשינ

 ,םענ ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיא ּבָאה טניימעג

 ,טנַאה רענעגייא רעד טימ

 .טַאלּב םעיינ ַא ףיוא שימ ןוא

 ,סײץטטרעעמב ןײד ויא סָאד .

 .טרָאּפשעגוצ ריד זיא סָאד

 ץִלַא ןעזעג ּבָאה ךיא ,יאדווַא

 ,ןעזעג ץלַא טרָאפ רעּבָא ,ניוא קידרעסַאװ ַַא טימ

 ,ןענעכערַאּב ץְלַא םעד םענ ךיא זַא ,טציא ןוא

 ,תועּבצא יד ףיוא ,עּבָאּב ןיימ יו

 ?סָאװ טּכיילּב

 ,טכאלעג ןוא טקירעיורטעג ,טעילוהעג ,טפיוזעג ,ןסערפענ

 .טכַאװעג ןוא ןפָאלשעג ,טעילוהעג ,טפיוזעג ,ןסערפעג ,טכַארטעג

 / ,יירפ עשירוטנַאװַא יד ןיא סָאה

 רונש-לּפָאנ םעד ןסירעגּפָא ךיא ּבָאה ּבילוצ םעד רַאפ

 ,רעהַא ןעמוקעג ןוא ייז ןופ

 ןפוא םושּב ןָאק ןוא עדרָאמ יד ריזַאר ךיא זַא ןוא

 ,רָאה עיורג יד ןעיסָאקּפָא טשינ

 ,טנעפעג טסייה סָאוװ ןוא יירפ טניימ סָאװ ,ךיא גערפ

 טצנַאלפענוצ רעמ ךיא ןיּב טציא זַא

 .םעניימ ןּבעל ןקידרעסַאװ ןצנַאג םוצ יו ,יבשוי ירשא םוצ

 ---?ווירּב ןייק טשינ םענייק ּביירש ךיא זַא ,רעקילדנעיצרָאי ,ןרָאי ןיוש

 ךיז ךיא לצכויעצ זָארטַאמ רעדעי יװ רעּבָא

 .עמַאמ טרָאװ םייּב

 ,ןכַאװ ןופ טכענ יד ךרוד ןוא ןדיוה ןופ געט יד ךרוד ןוא

 ,ןכַאל ןכערפ םעד ךרוד ןוא רעדיל-ןרוה יד ךרוד

 נערפ ַא ּפָאק ןיא טגעז

 -- געז רעטרעוװַאשזרַאפ ַא טימ

 יירפ טניימ סָאװ ןוא טנעּפענ טסייה סָאװ

 (יילּב יו ,ריד ףיוא טרעווש לרונ רעקיצנייא רעד)
 ,טכערעג רעוו ןוא קידלוש זיא רעוו
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 ט

 7 -- לטרעומיילנ םעּבָאּב רעד)

 .(טכערעג טּביילּב ןוא טכעש תומה-ךאלמ רעד

 קעד ןפיוא טכַאנייּב ןיילַא רענייא

 ,טדנַאוורַאפ טשינ דנַאל טימ

 ,טרעדירּברַאפ טשינ רעפַאװ טימ

 .קערש ןוא שינרעטסניפ רעד וצ רילַאנניס ךיא

 ןַאטיּפַאק רעטלַא רעד עניּבַאק ןייז ןיא

 .ןַאװזיּב ןוא ןַאוװנופ םעד לּביּב רעד ןיא קידנעגניז טכוז

 ,קעװַא גָאט ןָא טמוק גָאט

 ,קעװַא טכַצב ןָא טמוק טכַאג

 (סערש ןוא דיירפ טגיל שיוט סםעד ןיאנ

 .טכַאנ רעד ןופ רמוש ,רמוש

 ?טכַאװעגפיױא ןױש ץרַאה ןַײר טָאה יצ

 לָאטש ןוב ןעא לויט ןוב ץרַאה ןימ ן ים

 .לָאט םעד ןופ םיטש ַא טרעמָאי

 ,טכעג ןסַאילימ ןציז ךיא לעװ ָאד

 .טכערעג ץלַא ןופ גָטט םוצ זיּב
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 רעדיינש םעד טגניז דילסקלָאפ סָאד

 ,טננוי ךיא ןופ טנניז עטצירּפ ַא זַא

 --- ריומ עטיישרַאפ ַא רעדָא

 ןרעיוא יד ריד ּפָאטשרַאֿפ

 ,סעלטַא יצ ,רייז ,טעמַאס טימ

 .טנַאװעג טסָארּפ רעדָא

 ,סיוא ןּפעטש טנעה זַא רעּבָא

 ,סיוא ןּפַאלק ,סיוא ןעיינ

 -- םיוא ןלָאנ ,סיוא ןעלדָאנ

 ,ןרָאי סרעטסוש ַא ,ןרָאי סרעדיינש ַא ,יוא

 םישדח ןֹוא ןכָאוו סנירָאטיײנ ַא

 .זלַאה ןיא ןייּב ַא יװ ,ןקעטש ןּביילּב

 ,רעקוצ-לדנַאק יו ,סיז ןענעז

 .ייז ןופ טנניז ןעמ ןעוו

 טנגוי סרעטסוש ַא ,טנגוי סרעדיינש ַא

 ןרָאי עגנוי סנירָאטיײג ַא ןוא

 ,ןּביוט יד יװ ,ןעילפרַאפ

 ץרַאה ןיא ץיר א רעּביא ןזָאל

 .ןרעטש ןיא ןּברַאק ןוא

 ןקֹור םעד גיוּב ַא טיג ןעמ טשרָאקָא

 געטנוז יד ןרַאוװקרַאפ

 לריל קיצפיז ַא טרשוו ןּבעל סָאד ןוא

 ,ךעלסיז ַא

 .גנאזעג סעכעלסיז ַא ,יוא

 א עי יי 82
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 שא עי וי ; דא איט טא טא

 4 ֹל טי רע ישי וי לד ר
 ירא : קד ו 2 : : 1 : יש טו

 ,געט סרעטסוש א ,געט סרעדיינש ַא

 ןבָאװ עגנוי סנירָאטיײנ ַא

 יו ,ןציילפ ןוא ןענירעצ ןוא ןעלּפַאצרַאפ

 יו ,ּפָא ןעמיווש ןוא ךעלכייט יד

 סנטייוורעדנופ ןעקסַאילּב ןוא ןפיש-לנעז

 ,ןענַאמרעד ןוא ןעינַאמ ןוא

 דלַאװ ןיא טכַאנ עסייוו ַא יו

 ,רלעפ ןיא טכַאנ עטיור ַא יוו)

 ,לָאט ןיא טכַאנ ענרעּבליז ַא יו

 .(גרַאּב ףיוא טכַאנ עצרַאוװש ַא יו

 ,ננוי-רעדיינש ַא ןופ טנגוי יד א

 גנוי-רעטסוש ַא

 ,תומולח עמעראוו סנירָאטיינ ַא ןוא

 רעגערט-רעסַאוו ענעגיוּבעג יו

 ,רעטסנעפ יד ייּברַאפ לָאמעלַא

 ךעלעטכענ ןוא געט יד ּפִא ןעייג

 .ןַאֿפש ןיא ּפָא ןעייג

 ,ךעלעטכענ ןוא געט יד

 ,ךעלעטכיל עקידלּפַאצ יד

 .ןגיוא יד ןיא ןלַאװק יד ,רָאה עיורג יד

 .טלנעזרַאפ נעט עגנוי יד ןענעז ואוו ,יוא

 .טרעקנַארַאפ געט עּביל יד ןענעז ואוו ,יוא :

 ןגיוּב ןופ ?ייפ ַא יװ ,יוא

 .ןגיוצעגקעװַא --- ןגיולפעגקעוװַא

 ,לרעדיינש ַא ןופ טנגוי יד

 ,לרעטסוש ַא

 ,ןירָאטיײינ ַא

 טכַאנ ַא טימ גָאט א טרעיודעג

 .גנַאק ןבעל א טגניז ןוא
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 רעטכייל רעטפירטרַאפ

 סעדישעלַאש ןוא סּביוא ןוא סּביױרד

 .ןרעטש ַא טייר רעטסנעפ ןכרוד

 שעדיוקסעּבַאש חרוא רענעסירעגנּפָא רעד

 .ןרעוו ןלַאפרַאפ ָאד טעוו

 עקלַאמעװַאל עטלּפערּפעג ַא

 .ךָאוטיג םעד וצ עּבַאכָאּב טמורּב

 -- ןלַאצנלָאצ ?סקעוולסקיוװ

 ,ךָאװוטימקיטסנידקיטנַאמקיטנו|

 .דרָאּברעּבליז יד טקלעווראפלעג

 .קיטנוה ןוא ץרַאוװש טימעג סָאד

 ,סעקסיּפרעגנוה טנפע ךָאוװעליפ

 .סיטנוז טלּבַארג ריט רעד ייּב

 ,ענישטדיומ יד טפירט ל?קניוו םעד ןיא

 (םירָאמזעלק עשלַאפ ןעלדיפ'ס)

 טנעהרעטיצ עטלַא ענרעדעל

 .םירפס ןֹופ ּביוטש ןיא טשּפ ןכוז

 טעכורעװַאז ןסיורדניא יינש רעד

 .ןשטייּב טימ טקַאנק ןוא טלטילש

 שעדיוקנשָאל טּפיה ךעלסיפנּביוט ףיוא

 .ןשטייטשידיי עקידונח טימ

 ,תודוס ןריפ רעּפוק ןוא שעמ

 .סעּבַאּבעדייז ןופ טילגַאּב טנעוו

 לצעּק סָאד טקעל לעווש רעד ףיוא

 .סעּבַאש ןצּבק ןופ טירט עטצעל
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 םעלעכ ןּופ שקָאל לסָאי

1 

 ?ןייועג סמותי ןגנוי ַא ןגָארטרַאפ ןָאק רעוװ

 ?הנמלא רעמערָא ןַא ןופ ןרערט יד רעדָא

 ,הרקע ןַא ןופ ,ןייטש ַא יו ,טנלע םעד

 ?הנונע רעסואימ ַא ןופ טייקטמעשראפ יד רעדא

  רעצ רעמוטש רעד זיא ץְלַא ןופ רענרע רעּבָא
 .רחעפ ןנָאלשעג ַא ןופ

 .לעפ רעּביל רעד רעביא טעשטשַאווכ שטייּב יד

 ,רעקירדינ ךיז טגיוּב ּפָאק רערעווש רעד

 ,לעטשנגעקטנַא ןוא ,ףרואוורָאפ ןָא

 .דנַאטשרעדיװ ןָא

 קיטייוו ַאזַא לָאז דובּכה אסּכ ןרַאֿפ

 -- ןהנעטסיוא ןעמוק ךיז

 ?סָאװרַאפ ,אמלעד ונֹוּבר

 ,ןגָארטרַאפ טשינ סָאד ןָאק שקָאל ?סָאי

 ןנָאװ ןיא טנַאּפשעגניײא ןרעג ךיז טלָאװ רע

 ןרָאי ןוא ןרָאי ,ָאיוו ,ָאיוװ ןפָאלעג ןוא

 ,תוקלמ עקידנקיווק יוװ ,ץימש יד טּפַאכעג ןוא

 ,ךעלמעזעּב עקידנעירּב וו

 .שינעמוקּפָא ןַא יו

 רענירג לסיּבַא סיוא ןקוק רעדלעפ ענטָאכוס יד

 .ןגער ןופ שאו םעד ךָאנ
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 וי יא "יו 6 עשיה טי יי ריר א .א עא ישי טיט
 יע יא 6 0: 0 1

 א ר אי יא ,

 .ןגעקטנַא םיא טגניז ןזײארעקַא טרעװַאשזרַאפ ַא

 ּפעק ענעשַאוועג טימ םיא ןסירנַאּב'ס

 ,ךעלרעּפניווװ ,סערגַא ,ןלערָאמ ,סעבישזרעפ
 ,םיוּבנשרעק רעטצוּפענסיױא ןַא זיא טא ןוא

 .רָאס ַא ןופ טױלּפ םעד רעּבירַא טקוק סאוָו

 ,רָאנעג סטָאנ ץלַא זיא סָאד

 .האנה סנשטנעמ םעד רַאפ ךס ַא ךאנ ןוא סָאה

 .ןריפרַאפ טשינ ךיז זָאל ,לסָאי ,ןגעווטסעדנופ

 ,םיוּב רעקיזָאד רעד ןייש יו

 .ןזייארעקַא רעה ןייש יװ

 .םיֹוּב ןופ גיוּב ןוא גיוו רעד ,לָאטש ןופ קסַאלּב רעטַאמ רעד

 .ןזייווַאּב סנ ַא רע לָאז --- גיוא ןרַאפ זיולּב זיא טייקנייש

 .ךיילגסיוא ,רשוי ןּבעג רע לָאז

 .ךייר רַאפ ןוא םערָא רַאפ סָאמ ןייא

 טייקיטכערעג ?טסעמ ןייא

 .ןַאמ םעניימעג ןוא ףיקמ ןרַאפ

 ,תובא-תוכז סיורג טנָאמרַאפ שטָאכ טלָאװ רע ןעוו ,יא

 ןקור םעד טכיילגענסיוא רע טלָאװ

 סעװַאטַאק א רַאפ ױזַא ןוא

 .לוכיבּב טימ ןעלטרעווכרוד ךיז ןעמונעג

 ךיז ףיוא ןעמענ טנָאקעג טָאה סָאד רעּבָא

 .קחצי יוק ּבר ןייא זיולּב

 .חוּכ ַא טַאהעג טָאה רע

 .טַארּבינַאּפ ןוא ?ּפענקּבשי-לּפענק םיא טימ ןייז טנָאקעג טָאה רע

 ,ןכַאז ענווָאטנורג ןגערפ טנַאקעג םיא טָאה רע

 ,טַאז רעטייווצ רעד ,קירעגנוה רענייא זיא סָאװרַאפ

 .ןוּבשח ןרעדָאפ ןעמוק טנָאקעג רע טָאה ןציירד ןוא ןצכַא ןגעוו

 גָאטליואווש ןיא ןּבעל רענייא לָאז סָאװרַאֿפ

 .טנעה עדייּב טימ רֶלֶאנ ןרַאש ןוא

 .ץכעקעג לפעל ַא רַאפ ןרַאד לָאז רעטייווצ רעד

 .נָאז ןקרַאטש םעד טנָאמרַאפ טָאה רע
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 ,לעטש ןטיידּב םעד טַאהעג טָאה רע

 ,לעפַאּב קחצי יול ּבר ךיא

 ץכעריפ ןייד ףיוא גָאז ךיא

 .עטָאּפַאק רעשיקרעט ַא טימ אל

 ?שקָאל ?סָאי ךיא רעּבא

 ?עטָאלבבש-עטָאלב טָאה טפַאה ַא רַאפ סָאװ ,טטַארק ַא רַאפ סָאו

 ןגעוורעד ךיז לָאז ,קרַאמס ַא ,שטַאנניי א ךיא

 ,ּבָארנַאּב ַא ךיילנ ןנירק ןוא | 4

 .ץעגייש ,קרַאק םעד רעקירדינ גיוּב

 ?תולווע ןייק טָאנ ייּב ןנָארטרַאפ טשינ טסנַאס

 ,ּפָאק-רעטסינימ רעסיורג וד

 ,טלעוו ַא ןריפ רעסעּב רשפא טסנָאק

 ,סרעליוו ליפיוזַא טימ ,סהשעלעוו ?יפיוזַא טימ

 ,סרעליּב ל?יפיוזַא טימ ,סרעּביול ליפוזַא טימ

 ,טנעה ליפיוזַא טימ ,רעליימ ?יפיוזַא טימ

 -- טרנעשענ יצ טניושעג סנייאצלַא

 .ןגָארטרַאפ םוצ טשינ ןענעז ןעיירשעג יד רעּבָא

 .הרירּב ןייא טסָאה .טונ זיא ריד

 ,ןגָאװ ןיא ןייא ךיז טסנַאפש

 .רעהַא ָאיו ןוא ןיהַא ָאיוװ

 .רערט ַא טימ ךיז וצ בוח םעד ּפִֶא טסמוק וד :

 .ףעחט טסיּב וד ןוא ?העפ ןיּב ךיא יי

 טפוש רעגנערטש רעד ,סע טסייה ,דיא ןיּב

 .בל עכייוו סָאד וד ןוא

 קעדָאּפס םעד ןָא טשינ רימ טוט

 .לסָאי יּבר טשינ ךימ טפור ןוא

 ,ןטסימ עלַא ףיוא ןסקַאװ לָאז טייקסטונ ןיימ ,טייקמורפ ןיימ
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 .יואר טשינ ןיּב ךיא -- ?ךימ ריא טניורק סָאו

 .ןילַא רעשזדנָאלּב ַא ןיּב ךיא --- ?רעריפ רעייא ןייז ךיא ןָאק יו

 .רעפטנע םעד טשינ ּבָאה ךיא --- ?תולאש ןענעקסּפ ךיא םוק יוװ

 טרעדניצַא ןעשטשיווש רימ ייּב ּפָאק ןיא זַא

 .תוישק-ץָאלק טימ ךעלעגייפ יילרעלּכ

 ?דרעפ סָאד ?עלָאנעלַאּב רעד ?טכערעג ןזיא רעוו

 ?שטייט רעד ָאד טניל ואוו ?שטייּב יד רָאג רעדָא

 ?ןדיי ןויער םעד טּפַאכ ריא

 ,ןייד רעד ןיּב ךיא ןגָאז רימָאל

 .ןדָאל רימ רַאפ ךיז ןעמוק ייז ןוא

 ?ןדָאש ןלָאצ ףרַאד רעװ ןוא רכש טמוק ןעמעוו

 רַאנ רעדליוו ַא ןיּב ךיא ,להק ,ךייא גָאז ךיא

 .לדרעּב ןניצ א טימ

 :רָאכ ןיא ןעגניז ןוא רעמעזעּב טימ םיצל ןצנַאט רימ םורַא

 .רודה גיהנמ רעד ןרָאװעג זיא שיקָאל ?סָאי

 ,להק טהנעט !םיאלפ-יאלּפ

 ,ןרעוו טשינ רע לָאז טקוזינעג ,לּפעק ַא טרעה

 !עציּפ 'ר טרעהענ ?עציא 'ר טרעהעג'ט

 ,ןרעטש ןייז ףיוא המכח יד ןעזעג

 ,יניס ןופ יוװ ,הרוּת יד טרעהעג

 ,לביה םעד ףיוא שממ טלַארּפ רע יו ,ןעזעט

 ?לכש ןופ ץילּב םעד ,טייקפיט יד טּפַאכעג

 ?ררעפ סָאד ?עלָאנעלַאּב רעד ?טכערעג זיא רעװו

 ?שטייט רעד ָאד טניל ואוו ?שטייּב יד רָאנ רעדָא

 ,םעזעּב ַא ףיוא לצל ַא טצנַאט

 .םלענ טרעוו ןוא רעקעל םעד טזייוו

 ,דלֶאי רעטּבלַאזעג ,רעריפ רעטניורקעג
 .הריש ריד טנניז ?הק

 ,דלָאג ןופ טרָאװ א טרעוו ,ןיצ ןופ טרָאװ א
 .םעלעכ ןופ שקָאל ?סָאי
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 .ןטלַאה ייווצ ,ןיזחוא םינש

 .ןטלַאוװעג ךיילנ ,ייווצ רָאנ יו

 .השורי סטָאו טימ ןלייטעצ טשינ ךיז ןָאק ןעמ

 ,לטפער ַא רעּביא ,ץענעּפ ַא רעּביא

 ,השא ןַא רעּביא ,לדנער ַא רעביא

 ,לטפעשעג ַא ,רחסמ ַא רעּביא

 .ןעקנַאדעג רעמעלעכ רעּביא

 ,ןטלַאה ייווצ ,ןיזהוא םינש

 .ןטלַאוװשג ךיילנ ,ייווצ רָאנ יו

 רעּבליז טימ דלָאנ -- םימכח יד ףיורעד ןגָאז יוא

 .קנַאדעג רערעייט ַא .וקולחי

 .טרָאוו ןייא ןיא המכח טימ טלעוו עצנַאנ יד

 ,דניק א ןופ לכש םוצ ןוא ללה ןופ רענילק

 .סופ ןייא ףיוא הרוּת הלוכ ןופ רעלענש ןוא

 .דניא ןַא יו דניוושעג

 .ץילּב ַא .ןכייצ ַא

 .וקולהי

 ?ןנירק וצ ָאד ךיז זיא סָאװ

 ,גָאט-דירַאי ַא ןיא ךיז ןעמ לָאז ןעמוקנעמַאזוצ

 ,תורצ ךעלקערּב יד טימ

 ,קילג סעקשירק יד

 ,טכענק יד ,רעּביו ענייש יד

 ,ןעקנַאדעג עפיט טימ ץומרַאקש םעד וליפא

 ,ןעלזייאליומ יד ,דרעפ יד

 ,ןעלטכַאװ עטּפָאטשעג יד ,רענעהּפַאק יד

 ,ןעקנַארטעג ערעייט ,םימשּב עקידעקעמשליואוו יד

 .וקולחי ןוא

 .טשּפ ?סיּבַא ןענרעל רימָאל לייוו

 .טייקנסערפעגרעּביא .רעגנוה
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 טי שאט

 ,נרַאט ַא טימ ,סַאג-ןריי 8 טימ !

 ,ֿפעט-רעייפ רעּביא סענעדיי !

 .תומחלמ .טולּב
 האנש-האנק ךיז טמענ ןענַאוונופ

 | ?דניר סמענעי ןוא ּבייו סמענעי ּוצ

 - ,לסיש עלופ ַא ןועמש ןוא ?סיּבַא טָאה ןבואר ?ייוו
 ףיורעד םימכח .ידימלּת יד ןגָאז ,ןכּב זיא

 | / - == טרָאװ רעייט ןייא
 .ןרעוו לא לֶאז טלייטעגנייא !וקולחי

4 

 ,טלעצעג ןיילק ַא טלעוו רעד ןגעק

 ,טָאטש ַא ךיוא םעלעכ זיא ךיז רַאפ רעּבָא

 | ,טָאג א טימ ,לזיוי ַא טימ

 ,גרַאּב ַא טימ ,רעטסיולק ַא טימ

 ,טייל עניימעג ןוא םידיננ טימ

 ,טיישרַאפ ןוא תועונצ רעּביײװ

 ' ,ןרעיוט עטלַא ,ןרעיומ עמורק
  טעטאט ,ךעלסעפ-גנירעה ,ךעלסענ ,סעציליא

 ,רעטצנעפ עדנילּב ,סעטַאמש ,סעכַאיל
 6 ,םרעצנעּפש עווָאטַאװ טימ ןדיי

 ,?גייטקינַאה ,רעּביּב ,ךעלצערּפ ,ל?גייּב ,ךעלצעלּפ

 ,ךעלּבלעוװעג-טפַאנ ,שטשיַאמזיול

 ,ךעלּבלעק ,סעגימרעס ןיא םירעיוּפ

 ,םיחלנ ןוא סרענָאג ,סעקשטַאס

 ,םיבנג ,ןעננוירעקעה ,רעכַאמנצנוק

 ,רעדניק עטמולחרַאפ ,םיעגושמ ,ןדיי עטונ

 -- עטוגשינ ,ןטוטיּפַאל ,םיתמ

 .רַאנ ַא ָאד רימ טניפעג טוואורּפ רעּבָא

 ,רַאפרעד ךיילג ןדליג ַא טגירק ריא

 נישטאָ! 
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 ,רעגילק זיא רע ןוא גולק זיא רע

 .רעטסנילקּבש רעטסגילק זיא רענעי ןוא

 ,טולּב ןיא םעלעכ טייג

 .רעטערּב יד יװ ןעילפ שטעּפ

 ,סעיפוסיליפ רעּביא ךיז טגירק ןעמ

 ,רעטעלּב יד ןיא ןסטפירשעג רעּביא

 .ןעקנַאדעג עפיט רעּביא
 ..ןענעקסּפ לָאז רע שקָאל לסָאי וצ טמוק ןעמ זיּב

 ,רעגילק זיא רעװ ןוא גולק זיא רעוו

 ,ּפָאק רעקידרעייפ רעתמא רעד ךָאד טנעז ריא

 ,רעניה ַא ךָאד טנעז ריא ,יּבר

 .טכערעג זיא דצ רעכלעוו

 ,רעסעמ ַא ןָא םיא טכעש ןעמ טליפ לסָאי

 .טעשארטס דצ רעדעי

 .טלעטשעגנייא זיא טייקמערָא ?סיב ןייז

 ,טנאזעג סנייטש'מ ,םיגונעת ענייז ,טלעוװ ןייז

 -- ,טיורּב תיזּכ ןייז ,ץירג ?סיּב ןייז ,הזה - םלוע ןייז

 ,םיטַאּבעלַאּב ענייז ןופ לָאשגָאװ רעד ףיוא ןטלַאהעג טרעוו ץלַא

 .תונווּכ עזייּב טימ םיא וצ טמוק דצ רעדעי

 .תונבר סָאד רעקיוה ַא יװ ןעלסָאי ףיוא טניל

. 

 טלעוו יד דַארדָאּפ ַא טָאה רעטשרעּביוא רעד

 .םעלעכ ?ידבהל רע ןֹוא

 .סיפ יד ןֹופ טלַאפ ?לסָאי רעּבָא

 ,ןעמיוק רעווילשידַאי ַא ,עּפולַאכ עטרעקיוהרַאפ ַא

 ,טרעשַאּב םיא טָאה ?הס סָאו ּבייוו ַא ןוא

 .טרעווש א רָאנ הבקנ ןייק טשינ

 טשינ ןגיוא ןייק ןניוא יד ,טָאנּפָא ןַא יו ןצנַאנניא

 טשינ ןטסירּב ןייק ןטסירּב יד ,סרעקוק רָאנ
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 .ןגייפ עטרַאדרַאפ רָאנ

 .ןליוק עסייה רעטרעוו ןוא ןץנייווש ןָא ?יומ ַא

 .ןליוּפ-ןיורק ץנַאג ןיא טשינ סניױוזַא טרעה ןעמ

 א

 ,רעניימ רעזייּפש ,שקָאל לסָאי

 .ןרעיוא ןוא ליומ ןענעפע וצ ךָאד זיא'ס

 .טכערעג רעד ןוא טכערעג רע

 .טכערעג וד ןוא טכערענ ךיא

 .טבעלש ןייק ָאטשינ ,טוג ןייק ָאטשינ

 .טכערעג ץלַא ,רלוש ןייק ָאטשינ

 ,ןטסינעציצ ,ןטסילעציצ

 | ,ןטסימעסיטנַא ,,ןטסירכַאנַא
 ,ןטסירק עלַא ,סרעטָאט עלַא

 ,ןייר זיא ץלַא ,אמט ןייק ָאטשיפ

 2 .ןייר זיא ץלַא ,אמט ןייק ָאטשינ

 'ו | ,טכערעג רעד ןוא טכערעג דע
 | .טכערעג וד ןוא טכערעג ךיא
 .טכעלש ןייק ָאטשינ ,טוג ןייק ָאטשינ

 .טכערעג ןילַא ,דלוש ןייק ָאטשינ

 ,עציּפישז ענעסירעצ יד הבננּב ןָא טוט לסָאי

 .ץחרמ ןיא טּפױלטנַא ןוא דמעה שיירפ ַא טּפַאכ

 .עקנָאל רעד ףיוא ךיילג ןוא דורּב םעד ןשַאװעגרעטנורַא

6 

 .רעייפ ךעלקיטש ןוא דלָאנ ךעלקיטש טימ טמיוזַאּב זיא ברעמ רעד

 ,למיה ןפיוא סענעסעד ןענכייצ ןעמונעג טָאה רעילַאמ ַא

 הי יי ייד

 .רעדנואוו ןופ טייקליטש רעד טימ םורַא ליטש זיא'ס
 ,טשינ טרעה רענייק ןוא טשינ טעז רענייק ,היחמ ַא
 3 .טעשטעּבעצ ךיז טָאה ?יּבסנַאמ ַא יו טכרָאה ןיילַא טָאג רָאנ
 4 .טעשעה רע .טנייו בר רעמעלעכ רעד
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 .טכַאנ ַא טימ גָאט א --- ץרוק זיא ןּבעל סָאד

 .בורח ןרעוו ןטלעוו ןוא זָאלּב ַא טסיג זד

 ,םינָארַאנ ןופ ְךֲעריפ ןוא שּפט רעטסערג רעד ,ךיא

 .רימ ןיּב

 .םעלעכ ןייד ,טָאג ,טשינ ייטשרַאפ ךיא

 ,לוערג ןדעי ףיוא תונמחר ַא זיא סע ,פייוו ךיא רעּבָא

 ,דרעפ ַא ףיוא ,בלימ ַא ףיוא

 ,ןרמל ַא ףיוא ,רעגערטרעסַאװ ַא ףיוא
 .ךיננ א ףיוא ,ןופלד ַא ףיוא ,קַאטסָארּפ ַא ףיוא

 -- ץלַא ןצנַאג םעד טסייוו רענייא רעדעי

 1 ,לסיּב ןייק הלילח טשינ

 רעייש ןייד וצ לסילש םעד טגנָאמרַאפ רענייא רעדעי

 ,ליוו ןעמ ןוא טסולג ןעמ ןוא

 ,טגירק ןעמ ןוא ,טפמעק ןעמ ןוא
 ,טּביִל ןעמ ןוא טסַאה ןעמ ןוא

 -- טּבעל ןעמ ןוא טּבערטש ןעמ ןוא

 .טכַאנ ַא טימ גָאט ַא

 ,םעלעכ ןייד ףיװא תונמחר ַא

 ,טבערעג רעד ןוא טכערעג רע

 ,טכערעג וד ןוא טכערעג ךיא

 ,טכעלש ןייק ָאטשינ ,טוג ןייק ָאטשינ

 ,טכערעג ץְלַא ,רלוש ןייק ָאטשינ
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 גיי יא

 ָאנידַאל גניז

 ,רעננעז רעדנָאלּב ,ָאנידַאל גניז

 ,ָאנינָאגרַאשזרעּבױצ רעזנוא

 יירעדעה עטרילָאקלַא

 ײרעכַארּפש עטגנוצעצלַא

 .ָאניג ָאנוג ָאניגרַאּפנוז

 -- לַארּפפיױא ,לַארטשּפיוא רעקידלָאגניג

 .ײרעקנַאדענּברַאפעגלַא

 ,ןטיוט עלַא ,ןטיורּב עלַא

 ,ןערדנוט עלַא ,ןגייט עלַא

 ןרילָאקלַא ןערדנואוו עלַא
 ןיזורחלַא

 ,ןיזיּפשואלַא

 ןטיוה עלַא ,ןטיונק עֶלַא
 ,ָאנישַאלאפ ןוא טיורלעג :

 ַאנירעּבַאד ָאניטסעלַאּפ

 ָאנידַאלסרעוװינוא רעונוא ,רעזנוא

 .גניז ָאנידַאלַא רעדנַאלּב

 ןכָאנרעּפיט ןוא ןפיט יד ןופ

 ,שיװַאקרעט ןוא שיוװַאּביל ,שיװַאלס

 שיכַאצַאק ,שיכַאיל

 ,שינָאטוועט ןוא שינָאװעי
 ,שיזנכשא ,שיזַאקװַאק

 שיטַאזַא ןוא שיטַאּפרַאק

 למוטענכַארּפש רעזנוא



 ל?מורעגְלַא ןקירעיורט רעזנוא

 ,פמוש רעזנוא ,למוה רעזנוא

 רעזנוא ,שיווטעל רעזנוא

 ,שיווטויל

 ;ָאנינָאגרַאשז

 ,רעגנעד רעקנַאלש

 ,רעגנעז רעדנָאלּב

 .ָאנידַאל גניז
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 ליװ סָאװ טניירפ ַא ּוצ
 םעד ןכערּב טשינ ךיז
 סע לייוו טערּבנשקָאל
 ּוצ רעוװש ךיוא ױזַא זיא
 ןעו דגַאי ףיוא ןײג
 זיא סקיּב יד
 יד ןּוא קיּפמּוטש
 זיא עּביִל
 יו ךעלטרעצ
 עטלַא זַא

 ערדלָאק

 ןרעדנַאנַאפ וצ רעווש זיא סע ןוא

 רעקישיור ןופ ?למוטרעטרעוו זיא ץלַא

 ןיימ ןוא גָאז ןוא שטייט ןופ ירבע

 --ימיטשנייא רעקידתוריתס טימ טרעקרַאפ ןוא

 ןירג טושּפ זיא טַאלּב ַא ןעוו טייק

 גָאזנָארעטניװ ןיא טיוררעּפוק ןוא

 ןיירַא טיירד סָאװ רעּביוצטלעװ ןופ

 ליטש ַא יװ טכַאנייּב רַאנָאפ םעד

 ניוא ןייא טימ טכַאו ןוא זיוה

 ךיז ןוא ךיז טלּפָאט טעז ןֹוא
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 ןפיט ןיא ךַאקפרעּביוא ןפיוא

 ןייש א רשפא זיא סָאד ןוא

 רעדָא ןטָאש-תמא ןַא ןופ

 שינעעשעג א וצ ל?יּפשרָאפ ַא

 ןּביולגרעּביא ןוא ןּביולג רעּבָא זיא

 סָאװ טגיל ןּביולנרעטניה ןיא

 ןכיירגינעק ןופ ?מוט ןליטש םוצ
 ןטפַאשיירטעג טימ ךיז ןרעווש ןוא

 ' טשינ טנידרַאפ סָאװ רענַאטרעטנוא םוצ
 עי טרעקַא ןוא טיוּב ןוא
 : םוטעמוא טיײקצנַאג יד ךייר טכַאמ ןוא
 םוצ טשינ זיא עיפַארגָאעג עצנַאנ יד

 דיחי םייּב רעּבָא ןקידניזרַאפ
 לפַאצרַאוװש ןפיוא

 לייט םוצ לָאמ יירד סָאד טרעוו

 ןּבעל סָאד ןוא ךעלדנעטשרַאפמוא

 ּפִא טרעטַאּפ ןוא טפור הנוז יד

 רעּפמולש ןיא ןוא ?ענש ױזַא ץלַא

 דרע רעדיילש ַא ןּבעל רעּפמולק ַא

 טרַא וויטקעלָאק רעד סָאװ

 : זַא ךיז טרַאנ ןוא ּפַאנק
 ' קיבייא ןיא רע

 לדָאטינ ןיוש זיא רע ןעוו

 טימ רעריטרַאמ ַַא רע זיא

 טנַאה ןיא טנַאמונָאמ ַא

 ןיא ץנַארק ַא ןוא

 טרעטַאי רעטַאעט סָאד ןווא

 אקוד ליוו ךוּב סָאד ןווא

 ןריזילַאנַא ָאטָאט ןיא ץלא

 5םייוו ניוא םוצ זיּב טלָאמ ןעמ ןוא

 תעּב ןעקנעדעג ןכייט יד לָאז ןעמ ידכ
 טסעומשענסירוצ ץְלַא ןיוש זיא ןעמ ןוא

 3 נב יי נעבאך ר טא
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 דילרעדניק ַא יו רָאלקי

 ריגערצייווש יד יו רעדָא
 עשישטנעמ סָאד קילג סָאד רעּבָא
 עימק ףָאסָאליפ רעד

 עשלדיימ יד סיפ ייווצ יד

 ןריפ סָאװ עטנייּבעג ןייש יד

 ןריפ סָאװ עטרעדאעג ּביל יד
 ןיוש סָאד טרעוװ ּףױרַא ןוא קעווַא
 ךעלדנעטשרַאפמוא ?ווייט םוצ לָאמיירד רעדיוו
 ךעלפיירגַאּבמװא םענעהעגנַא ןוא

 שזַא ןרינַאיסנעמיד לָאז ךַאלפ ַא זַא

 ןטשראפענסיוא טשינ םוצ זיּב

 ץֹלַא םעד םורַא ןוא
 ץלַא םעד ףיוא ןוא

 ןשטייט ןופ תובצמ ןגיל

 ןעניימ ןופ רעטרעוו ןופ

 תודוס ןופ ןטרעקרַאפ ןוא

 ןלַארָאמ ןופ ןּפיצנירּפ ןופ

 ןטקנוּפדנַאטש ןופ ןפירגַאּכ ןופ
 ןטחעוומוא ןוא ןטרעוו ןופ

 ןטײקטריצילּפמָאק ןופ

 רעשימסָאק ןופ ןטיײקטרעטנָאלּפרַאפ ןוא

 ןטפַאז ןוא קיטעטסע קיטע
 ןטפאשַאּב ןוא ןטפַאה ןּבָאה סָאװ
 ןציילפ ןוא ןסילפ ןוא ןענַאּפש ןוא

 ןּבעל ןוא ןצירק ןוא ןציירק ןוא ןצייר ןוא
 ןּבעֶל ןוא ןּבעק ןוא ןּבעל ןוא
 ומש חמי יופט תמא ןיוש סָאד טרעוו

 ךעלדנעטשרַאפמוא לָאמ קיסיירד

 לקירַאנַאק סָאד יו רָאלק זיא ץלַא ןעוו

 ןעננוזעג טָאה סָאװ

 דלָאנ ןופ ןסָאגעג ןיּב ךיא
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 טיילפ רעטסנייר זיא םיטש ןיימ ןווא

 רלָאנניג ןופ ןסָאגעג זיא ןגרָאמ רעד ןוא

 קירעזייה זיא ןָאה רעד ןוא

 טשינ טרַא ןגרָאמ םעד ןוא

 ךישקעטש ףיוא יו ייס טנַאּפש רע

 גנַאהרָאפ עיולּב יד קעוװַא טרַאש

 ךיז טגיינרַאפ ןוא

 ָאד ןיּב ךע

 ָאד ןיא !ּבעל לָאז רע זַא ןוא

 'רעמייּב ןיוש ךיז ןעלקָאש

 ןכייט ןיוש ךיז ןעיירפ

 ןליפַא ןוא ?גייפ יד ןיוש ןעגניז

 ןענירַאד ןטימניא טנגער סע

 0 ךכּב המ זיא ךכב המ זיא

 ' | | ןרעדעפ יד ךיז טצַארק לקירַאנַאק סָאד
 טנָאז ןוא ?סיפ ַא טימ

 עלהלוע ןַא ןייז טעװ סע
 לָאז ןעמ ּביוא

 לָאז ןעמ ּביוא

 *הנּב לא)

 (הנב לא

 קילָאּבמיצ זיא סָאד זַא ןעניימ
 זיא טייהרָאװ ענייר יד

 | דלָאג ןופ ןסָאנעג ןיּב ךיא

 טיילפ רעטסנייר זיא םיטש ןיימ ןוא

 : ריימש טיילפ דלָאמש דלָאג
 ךעלקערש ?ווייט םוצ זיא סע

 רעלדנעטשרַאפמוא
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 דייר עקידמילהתש

 ,רעיצנקָאלג ַא טניירפ ַא ּבָאה ךיא

 רעטסיולק ןופ םייהַא טמוק רע זַא

 .דייר עטרָאּפעג טשינ עליטש רע טרער

 עקידרעדנַאנַאפנעמַאזוצ עשיטָאטש ענרענייטש ןשגנַאזעג

 ,ילַאּפ ןוא בוטשרעלעק ןופ

 ענעלָאטש ןטעּפַאטש םָאזיורנ רעטצנעפ ןיא

 ענערָאטש ןטעצלַאפ ןלייפ עלוד

 ,ײלָאזוװַאמ רעיור רעיומ רעיוט

 ,שינעלדנַאוו עטלַאק ,רעמיוז ,טכענק ןייד ךיא

 .ףורַא וצ ףיט וצ ץלַא וצ לּפַאטש

 שינעטַאטשסיורג יד טמוז ךעליירפ

 .ףורַא ץלַא יצ קָאלג ןיא ךיא רעטסיולק

 רעיצנקילג ַא טנייארַאפ ַא ּבָאה ךיא

 עיקילער ןופ רעּביירט רעּבירט ַא

 ,ײלַאמיה ןוא

 רע זיולק ןופ םייהַא טמוק רע זַא

 .דייר עטכרָאפעג עקידמילהתש רע טדער

 עקידרעדנַאנַאפיואנעמַאזוצ עשילָאטש ענרעּביוטש ןעגנַאזעג

 ענעלָאמש ןטענַאטש םַאזליורג רעצנַאּפ ןיא

 .ײלּבַאװנַאמ רעיוה רעיול רעיורט

 םירבא עטצלאטשענפיוא םירבא ןופ טָאנ

 טייקארומ ַא ןוא םתס ןופ טָאטש ַא ןיא

 טייקיריורט ןוא בראפ ןופ דנעמוא םעד ןיא

 .גנַאלקלמוטרעּביא ןייז רעטסיולק רעד טגנוילק
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 ןיילפיוא

 ןטַאטיצ ןרעװַאשז זיילפיוא ןקירעיורט ןיא
 .ןפַארנָאנילּפ ןופ

 ןעמזירָאּפַא עטצעזענ ןופ ןירטיצ ַא רימ גניז ,ערעייט ַאדליטַאמ

 .ןעיוזַאיוװנעּבעל ןוא

 .ןטייקירייל עטקיציירקעג ,טייקליטש ןחפ ןטיוצ

 .ףוס ןשיטסיפָאס ןשימָאק םוצ טריסלוּפ ףיולרעד ךיא

 סרעּבע? ןוא גנול ענעגנַאהעגנָא ךיא רילגנָאשז ןשַאווצ-ןשיווצ ןיא

 טייער עקידנעייגרעטנוא ןוא עקידנעייגפיוא ןופ

 -- עיצידורע ןעמַארגָאנעטס ןופ

 .ןעײצָאסָאטָארעַאלַארָאמ

 .ךָאי
 .ןענעצסנאזימ עטיינשראפזָאר .ןגיווחעמיוּב עדניל

 ,רעטַארק עמַאס םייּב ךיא ייטש שיגע

 .עיפַארגָאעג ןיימ ןופ ןכייצ םענמוס רעטנוא

 .טעצנַאל ןטצינשרַאפ טימ ץלַא ןכייצרַאֿפ

 -- ןטעטיאוניטנַָאק עקידנענייוו יד ,ןעגנודניּברַאפ עמַאזיורג יד
 .טסַאלטסול עװַאטַא יד

 .ןעיירעקלָאפ עטלעדנוררַאפ ,רעטרעװכירּפש עטציּפשרַאפ

 רעּבירַא ןניוּבנלייפ ךיא ןווא קירעי-ײיווצ ןיּב ךיא

 .ןטעכַאטש ,ןטיױלּפ

 ּפִא ךיא גערפ טנַאה ןיא םולּב ןיימ טימ

 .ןעיירעפיטרַאפ ענערָאװעגמַאיסקַא עלַא

 .ןלַאדנַאוו עטּביוטשרַאפ רעּביא שַא ןופ לּפַאצ רעטיור

 .רעּביױוצ ןֿפַאטַאפ םוצ ןליוו טנייטש שיטנעמונָאמ
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 .ןעידָאלּפ רעדָא רעגנוה .ןרעװַאשז רעדָא ןייז

 גנאגרעטנואנוז ןטרעשַאּב ןופ טסָאר ןיא

 .סעיגעלע עטגרָאּבעג לסעק ןױא ךיא ףרַאוװ
 טלגילפַאּב ךיז טָאה ןישַאמ ענעלָאטש ערעווש יד
 קסַאילּב רעקידיינש רעד טנניז סע ןוא

 .ןעמוטעמוא עשימַארָאנַאּפ רעּביא
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 ןטרַאװ ןופ רמוש א ןוא |

 ןטרַאדרַאפ ַא םיוּב ַא ייּב

 קיּברַאפליפ ךיא לי

 -- קיּברַאטשרַאפ ןוא טורַאּב
 - .סירּב רעצ רעד הוא ןַאּפש



 ןייטשנייא טרעּבלא

 ,םנ ןופ טלעוו ,טלעוורעדנואוו ,טלעוורעּביוצ

 ,סעיזילָאק - ענר ןופ קיזומ יד

 ,טנעה עקידרעטיצ-שיטַאמעטַאמ טימ

 .ןריסקיפ ךיא ליוו}

 סרעזנוא עלעּפע עשיטענַאלּפ סָאד זַא ,ןיוש גנַאל יו

 ,סָאװנָא ףיוא טרעדיילשרַאפ טלָאר

 טרעּבעג דרערעטומ טָאה ךעלמירעוו יד

 ,רַאפ ַא ןופ םולח ַא ןָא

 ,רַאה רעד ךיא ןעמוקעג זיא סע זיּב

 ,למירעוו ,לרעכירק עטסדניפ סָאד טָאה

 ,ליטּפער ןוא שיפ

 .ליּפש ןוא טלגיּפשעג ךיז

 -רעפיצ רעטסזיצערּפ וצ ענייד טײקטכָאירַאפ עשיגַארט יד

 ,רֹוטַאקירַאק

 טײקכעלטקניּפַאטקנוּפ רעד טימ טנכייצרַאפ ךיא ּבָאה

 ּׂ ,םָאמ ןוא גָאװ ןופ

 ,רעטעלּב עטקילפענסיוא ןענַאילימ טרירווַאטפער ּבָאה ךיא

 לטייז ןטסנַאילירט םעד ףיוא תישאדּב ןוויטקיפ ןיימ

 ,עינָאגַאָאמסָאק רעד ןופ

 .זיִּב ןוא זיּב ןוא זיּב טנעיילעגקירוצ ךיא ּבָאה

 ,ןוז רעד וצ רעטייל יד טיוּבעג ּבָאה ךיא

 .ןעוועג ןוז לָאמַא ןיּב סָאו ךיא
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 רעטסײמּפָאק םּוצ
 טיי

* 

 - רעטרעוו עקיטַארַאקנצכַא ּביל ּבָאה ךיא ,רעטסיימּפָאה
 טייקשיטנעווקעסנָאק ,טײקיטּפַאהדנַאטש
 .טייקשירטנעצסקעּבליז ווא

 ,גנוצ ץיּפש ןפיוא ךיא ּבָאה ָאמנָאּב םעד ָאזכַא
 ברעמ רעד ךיז טלטיור'ס רעּבָא

 .טעוו א ךַאמ'כ ,ןעוװ יו ,טנייה -

 רעטנוּב ןוא טנוּב רעטגוצ רעד ךיז טלטיוה'ס
 (יונטישז רעד יקסווָאלעדיײז) טקוקעג טשינ
 .רעטנואוו רעטלַאק ַא זיא סע סָאװ
 ,עקייווָאז ןוא עקיױוָאז ןוא עקיירד ַאדייא
 ,יינש ַא טלַאפ'ס זַא ןוא
 -- ייװצ ןופ סנייא טעשעג
 ,טלעוו יד סייוו טרעוו'ס רעדָא

 ,טלעוו יד זייא טרעוו'ס 'רעדָא

 .עדייּב רעדָא

 רעטניוו עדייז רעד יווייס - 
 .ןּפילש ַא ףיֹוא ןּפיה וצ טמוק

 ,ןטָאלשרעּביא ריד זומ ךיא ,רעטסיײמּפָאק
 ןּפַאצ ןצנַאג םעד טנפעענפיוא טסָאה וה 4

 א שא

 יי ,טאטיאטאבי

 .ןגָארפ זיּכ ןּפַאלרעּב ןופ

 ןצנַאגניא ךימ וטסעוו ןטוטיליינַאּב עכלעזַא טימ
 .ןטוּפַאקקעװַא

 ,טרָאפ ןרעסעּב םעד ןּבָאה זומ'כ

 .עמירּפ עמַאס םעד

 ךיוהרעדניא ןריטידער טָאלג ןעמ ןעק
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 .עיפַארגָאנרַאּפ ןָא רעּבָא עיפָאסולַאפ ןגעוו
 .טרעּבעג ןוא טרעמ טרעוו סָאװ רעדנואוו עקידנייטש סָאד
 עשינָאמ סָאד עקיצנייא סָאד
 עשימָאנילַאּפ ןוא עשינָאנילַאּפ עשינַאק סָאד
 עשימָאז סָאד עשימָאנָאנָאמשימַָאק סָאד
 עשימַארטש שיריל טרַאצ ןוא

 !קיריל ןופ קיריח רעד)
 -- רעטנעצָאנע רעד

 רעדנַאנַאפ טסגָאי וד טכייל יוװ רעטסיײמכַאה
 לנולפעגטרָאוו סָאד

 (וש ,וש ַא -- לציפ ַא ףיֹוא לציז ַא)
 ,ךעלניטנע ,ךעלעקשטַאק עניילק יד
 ךעלעגייפ יציּפיציּפ ,ךעלעּבײט ,ךעלרעלדַא
 .ןענַאלפױרַא עטקיפעגייא ערעדנַא ןוא

 רעדיגַאמצרַאװש רעמלעק ,רעלעּפמַאי ,רענּבוד
 --- רעדעגַאז ךיא
 ,ףעניפ עניימ עלַא טימ סע רעדנואווַאּב ךיא
 .ןקירדלושטנַא רימ ריא טלָאז ,זיא סע רעּבָא
 ,ןעמָאו וטסייוו טסליוהרעדיוו וד ,רעטסיימכָאנ
 ,ןעמָאנ םעד ןגָאז ךיילנ לע ךיא

 .שערייּפמַאהמעש םעד

 .לַאוװ ַא ,לַאפ ַא ,לַארּפ ַא ,לַאש ַא ,לַאנק ַא

 .ןגרָאברַאפ ,טלַאװרַאפ ץלַא

 ,לקָאנָאמ םעד טימ לקָאי רַאה ןיימ ,ןגרַאמטוג
 טריפָארטַא ,טרימייליסַא ןרעוו וצ  יוװזַא

 .טרינייטשרַאפ ןוא

 .דנומ ןופ דנואוושרַאפ זיא טנעצָאגע רעד ןליפא
 ,טעטַאזרַאפ ,טעטַאלרַאפ דנואוודיא יד

 .טעטַאט ןייק ,טעמַאמ ןייק
 ,טענַאיװרַאפ טענַאוװנופ רעד
 .סקוטיגעוו ַא סקואוו ַא ױזַא טָאלג

 רעצנַאנ רעד ן'ֹופ ח''תעש ןקיטולּב םעד רעּביא
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 יא א

= 

 ט
 ט ="

 רערעזנוא הטיחשעג

 דיאמהשמ רעד .רע טנַאּפש
 .ךַאיישטיידימ ,ךַאײלױּפַאמ ,ךַאיײסורַאמ
 ,טרָאװ ןופ ןוילת ,רעטסיײמקַאה

 .רעטכעש ןוא רעטכערגנו
 ןגָאז עלַא ןוא ןגַארפ עלַא ךָאנ ,רעלצניקרעּביוצ
 : : ,דיל ַא גניז

 ש : רנַאלעוגַאװ םעד ןיא
 טגַאה עמיוט ַא טגיל

 עלופרעּביא עלויל עלוטט ַא

 .טנַאה עטיוט עטיוה

 גנעל רעצנַאג רעד רעביא טא
 גנעק ַא טרָאד טגינעק

 רעךיול רעדיוט רעֶדיוג רעציש =

 .גגעק רעטומ רעטוג

 .רעטסיימכַא? ,ךַאז יד רעפיט םענ ,רעפיט
 ןעמלַאב עליטש ןוא ױר טא יט
 ןעמלַאװפ עלַא ןרילָאדנָאג

 ,ןריליטסעשז
 ,רעטסיימּכַא ,ןגָאלשרעּביא רעדיוו ריד זֹומ ךיא

 וט ןוא םַאק ,ַאּבעה ,ַאּבעז

 ,יסיט ,ַאמויל ,טגיור
 ,וטנַאמ87ַ ילוְקַטוַא ,גטנטמיוש ירימַאזַא

 .יימסיס ,יטסיויבו=

 ,ילידגי ,ידלַאה ,ידלַאז
 .יוארט ',ידגעב ,רכָאג

 ,ילַאֹלֶא יסגעדיטנערק ,יליטַארק ירעּפַאדנַאװ
 .בָאזַאמיוד יגעב

 טלטרעפעצ רימ ץראה סָאד טפָאה וד

 .גנַאזָאלעמ ןייד טימ

 .קיטפַאהדנַאטש זיא טנוװַא רעד
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